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T R E S C,

KSIGA III.

SOWIASZCZYZNA PÓNOCNO-ZACHODNIA
od VI do poowy XIII wieku.

DZIA I.

Dzieje polityczne i stosunki zewntrzne
od pocztku VI w. a do upadku Wielkiej Morawy r. 907.

§ 29.

Sowiaszczyzna Pomorska.
Sirona

1. Wycieczki morskie. Osady sowiaskie na ziemiach Jutów i

2. Sagi pónocne o zajciaci pomidzy Danami a Sowianami 4

3. Podania polfkie 9

4. Osady AYeletów w Brytanii i Batawii • u
5. Napór Saksów. Wywyszenie Wgrów. Przewaga Obodrytów .... 15

^ 30.

Sowiaszczyzna nad-dunajska w VI—VIII w.

1. Stan kraju w VI w. Najazdy Lougobardów i Awarów 1

6

2. Zmowa Alboina z Bajanem przeciw Sowakom. Wyjcie Longobardów

do Italii (r. 568) iq

3. Zwierzclmictwo Awarów w Sowiaszczydnie. Powstanie Sowian. Samo

król sowiasld (t. 627) ',....... 20

4. Walka Sowian z Frankami (r. 630). Derwan serbski. Radulf wielko-

rzdzca Turyngii sprzymierza si ze Sowianami (r. 64 ij. Zgon Samona

i upadek jego Y)aiistwa (r. 662). Przewaga Franków 21



I\'

Zagroenie niepodlegoci Sowian przez Karola W.
^^

N'4;a/..l) K.ti..l.i W. na ticniii slowiansUic nad I.ab r. 780. Napad Scr-

1m'.\v na Tur>ngijc r. 7S;. Wyprawa Karola W. pr/.cciw Weletom r. 789.

Wyprawa Obodrytów pr/,cciw Nordluilo:n r. 798
-'

1'o.lnicoienic idei cesarstwa r/.ynisUic^o. /,wi/ck Karola W. /, papieiem.

nt.\;kn kroi Obodrylów olr/.ymujc od Karola W. NiTdalbingije r, 8<i+ . . 32

W\ prawy Krnnkow pr/.cciw Czccbon i Serbom (805— 806). Obwarowanie

( Mitowa i ll;dlc. I 'mocowanie jjranicy !• ranków /.c Sowianami ... 33

^ 32.

Polityka Karola W. wzgldem Danów i Sowian.

N.>;;i<i I>,.iuiw wsj ólnic i Wclcland iia ziemie O)odr)lów. Wahanie si

Karola W, Drako obodrycki godzi sie z Danami i wojuje z Welelami, 5;

/.do/enic przez Karola W. Hamburga i Ezesfeldu r. 810. Umocowanie

;;ranicy Nordaliingii i przyczenie jej do cesarstwa 4'

Wyprawa Franków przeciw Linianom i Bytecom. Odbudowanie twierdzy

Hocbbuki nad Lab i ostateczne ujarzmienie Sowian lewego brzegu Laby

w r. 811. Zaoenie Starej Marki 42

Wanie pomidzy ksitami sowiaskimi uatwiaj cesarstwu

zhodowanie Sowiaszczyzny zaodrzaskiej.

I. /« ]i... ..i^i"u Ludwika robcn(^'o nad Sowianami dolnej Laby i Ser-

bami 43

1. Ksita Obodrylów .Sawomir i Czedrag sami wywouj wmieszanie si

Ludwika Pobonego w ich sprawy 46

3. Ksiicta Welttów Milogost i Czeedrag, tudzie Czedrag Obodrycki i Tungo
serbski na dworze cesarskim zalalwiuju sprawy domowe. Demoralizacya

ksit 49

Osabienie przewagi cesarstwa nad Sowianami.

t. Niepowodzenie !• ranków w bojach z Chorwatami zniewala Ludwika Pobo-

netro do ogldnego postpowania z Serbami, Czechami, Obodrytami i We-

.upslwa Hamburgskiego r, >*34, Ansgar aposto Pónocy . . 52

J> Tl.. " M. M chczeciastwa sprzymierza jiogan jiónocnych ze Sowianami
prieciw crianwu. Ofamictanie Sowian 53



§ 35.

Sowianie nie korzystaj z pozpadnicia cesarstwa.
strona

1. Zaburzenie w Niemczech po mierci Ludwika Pobonego. Odpadniecie

Niemiec od cesarstwa r. 843 55
2. Sowianie nie korzystaj z rozdarcia cesarstwa. Obodryci burza Hamburg. 57

3. Bezskuteczna wyprawa Ludwika Niemieckiego przeciw Obodrytom r. 844.

Hamburg powtórnie zniszczony r. 815. Metropolia z Hamburga do Bremy
przeniesiona r. 847 cq

5^
36.

Usiowania Ludwika Niemieckiego do panowania nad Sowianami.

1. Wzrost potgi Moimorowiczów w Morawacli. Wygnany z kraju Prybina

przyjmuje chrzest u Franków i za dozwoleniem króla Ludwika zakada
ksistwo Blatneskie r. 840 61

2. Wyprawa króla Ludwika przeciw Morawianom r. 848. Niepomylny po-

wrót jego przez Czechy. Powtórna wojna Ludwika z Czechami i Serbami.

Zwyciztwo Czechów r. 850 63

3. Walka' króla Ludwika z Rocislawcm r. 855. Slawilah pan na Wilorau
podaje powód do zatargów Rocislawa z Ludwikiem i Serbami r. 856.

Takulf przedua najazdy na Serbów •
, . 66

^ 37.

Wojny Ludwika Niemieckiego ze Sowianami r. 858—869.

i. Sowianie nadlabscy wspólnie z Normanami dziaaj. Walka po caej

wschodniej granicy Niemiec 858—860. mier Pribiny r. 860. Wojna
króla Ludwika z Obodrytami r. 862 67

2. Syn Ludwika Karloman wchodzi w zmow z Rocisawem. Ludwik za-

wiera przymierze z Bótgarami r. 864. rzuca sie na Morawy. Kociel ksiae
w zwizku z Niemcami

, j,j

3. Rocisaw z Morawianami i Czechami na Bawarye napada. Ludwik, pogo-

dziwszy si z synami, przyciska Morawy r. 869. Niepomylny koniec

wyprawy .,2

Apostolstwo . Cyryla i Metodego (r. 863-870).

1. Niech Sowian do chrzeciastwa przez Niemców opowiadanego ... 73

2. Przybycie apostoów do Morawii (r, 863). Powodzenie ich i podró do
Rzymu (r. 867). Pobyt w Rzymie. Zgon Cyryla r. 869 76

3. Papie Adryan II mianuje Metodego arcybiskupem pannoskim r. 869.

Oburzenie biskupów bawarskich. Sd nad Mctodym i uwizienie go w Szwa-
bach (870-873)

." .
g^



VI
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\\.ilk< Morawianuw za niepodlego, a Metodego w obronie

kocioa narodowego (870 882).
strona

I. l'pa<ek Kc>cilawa. witopek do Bawaryi uprowadzony. Powstanie Mo-

fawUnow |)od Sawomirem. witopek, wyzwoliwszy si z niewoli, zwy-

cicia wrogów, rrzymicrze w Korhcjraie r. 874 ku

a. Metody w wizieniu nicmieckicm. Papie Jan VIir broni go i wyzwala.

Bogie skutki nauki apostola sowiaskiego. Ochrzczenie ksicia Borzywoja

i ony jego Ludmiy u "7

3. Intrygi przeciw Metodemu i powtórne wezwanie go do Rzymu r. 879,

Usprawiedliwienie. Wiching, biskup nitraski, faszuje pismo Jana VIII.

List papiczki r. 881 wykrywa zbrodnio. mier Jana VIII r. 882. Me-

.idy karci Wicliinga I15

^ 40.

Pastwo Wielkiej Morawii i los kocioa sowiaskiego

w latach 882— 894.

1. Wjjlyw potgi morawskiej na losy Sowian nadtabskicb, pomorskich i cze-

skich . .
' 122

2. Napad witopeka na Mark Wschodni r. 882. Wojna jego z Arnulfem

r. 884. Przymierze w Kónigstetten i przyczenie Pannonii do Morawii

r. 884. Wygnanie z Wilicy ksicia Wyszewita (884— 5). Wzrost pa-
stwa „Wielkiej Morawy" • 124

3. Ostatnie lata pasterstwa Metodego. mier jego r. 885. Wiching intryguje

znowu. Papie Stefan VI zabrania liturgij sowiask. Upadek obrzdu
sowiaskiego 129

4. Arnulf w zgodzie z witopekiem. Wyprawa Arnulfa przeciw Obodry-

tom r. 889. Zjazd w Omuntesburgu r. 890. Arnulf wzywa na pomoc W-
grów, — wojuje ze witopekiem r. 892—894. Wiching ucieka z Morawii

r. 893. Zcon witopeka 135

^ 41.

Upadek pastwa Morawskiego (894—907).

1. Synowie witopeka. Pokój z Niemcami r. 894. Najazd Wgrów r. 894.

Oderwanie si Czechów r. 895. Zwada pomidzy Moimirem II a wito-
pekiem modszym. Odpadnicie Sowian nadabskich. Intrygi Arnulfa.

Najazd Niemców i Czechów na Morawy r. 897—899. Wgry w Pannonii

r, grjf). Pokój z Niemcami w Regcnsburgu r. 9f)i 143
2. Papie Jan IX wznawia udziclno kocioa morawskiego. Oburzenie z tego

powodu duchowiestwa niemieckiego r. 900 141)
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3. Przymierze Moimira II z Niemcami w Regensburgu r. 901. Naja/.dy W-
grów w r, 902 i 903. Zamordowanie posów wgierskich przez Niemców

r. 904 ^57

r5 42.

Wpyw apostolstwa . Cyryla i Metodego na oywilizacyj Sowian.

1. Pogld ogólny 163

2. Grafika staroytna if>7

3. Pismo gosowe I74

4. O jzyku ksig liturgicznych sowiaskich ' ... 188

DZIA II.

Dzieje polityczne i stosunki zewntrzne w X w.

§ 43.

Zmiany polityczne i etnograficzne w pocztku X w.

1. Osiedlenie si Madjarów nad Dunajem 193

2. Usposobienie Sowian naddunajskich w pocztku X w 2'X)

3. Zgoda ze Sowianami uatwia Madjarom najazdy na Niemce 203

4. Wpyw Madjarów na przyszo Sowiaszczyzny 209

^ 44.

Pastwo Czeskie.

1. Stan Czech po upadku Wielkidj Morawii. Polityka ksit. Zaburzenia. . 217

2. Podwyszenie wadzy ksicej 225

3. Stosunki kocielne 229

^ 45.

Upadek Serbów i Hoboianów 928—936.

1. Stan Sowian uadlabskich w pocztku X w 235

2. Przygotowania Henryka Ptasznika do walki ze Sowianami 238

3. Napady Henryka Ptasznika, Zdobycie Branibora r. 928. Ujarzmienie Ser-

bów r. 928. Bitwa pod Lczynem r. 929. Walka z Madjarami r. 933 . . 240

4. Utwierdzenie si Niemców w Serbii midzy Solaw a ab 246

§ 46.

Ujarzmienie Weletów i Obodrytów przez króla Ottona I (936—951).

1. Zaoenie w Magdeburgu rezydencyi królewskiej 248

2. Pograniczne legacyje Hermana Jjillinga i Gerona '. ... 250
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PtroiiB

3. Wojna Oltona I / C/ccianii. N.ij.i/.ly M.hlj.iiów n.i S.iksoiiijo (r. 937 — 938).

l'ow»tanic Sowian 1. 93<) 25:

> 17-

Zaburzenia w krajach Obodrytów i Lutyków (r. 954 - 960).

I. *(iw>tanic Wkranów r. 954. Naja/il BillinKa na Obodrylów r. 954, w otl-

wcl /.a najazd na Saksonijc. 'o\vblanic Sowian r. 955, klska icli . . . 25(1

:. l'owstanic Katarów (957— 9O0) 2()[

Pocztek monarchii polskiej.

1. Czasy jir/.cilliislorycznc
,

2. Dynaslyja Piaslów , 2O8

3 Rztly Mieszka I (gfio—962). Starcie sic /, "\Vic'imancin. Gero ujarzmia

Luyczanów (963). Mieszko wassal cesarstwa 271

. Usunicie sic od rzdów Gerona (r. 963). Podzia wielkorzlztwa jego na

marki. elibor wafirski kóci sie z Mciwojem obodryckim. Wichman po-

wiksza zaburzenie, ticieka, podburza Wolinianów przeciw Mieszkowi, gi-

'"•
• '"? 270

Wprowadzenie chrzeciastwa obrzdu rzymskiego.

1. Ustanowienie biskupstw: Hawulbergskicgo (r. 946) i Brandenburgskicgo

(r. 940) , 281

2. Ustanowienie metropolii Magdeburgskiej. Biskupstwa: Merzeburgskic, y-
czaskic i Misznieskie (r. 968). Biskupstwo Aldenburgskie 28(5

3. Zadanie urzdzonego dla Sowian ko.ciola. Marne skutki usiowa jego. 292

4. Organizacya kocioa w Czechack. Biskupstwo Praskie (r. 973). Granice

jego. Stosunek kocielny Morawii do Czech. Pierwsi biskupi .... 295

5. Wprowadzenie chrzeciastwa w Polsce. Pocztek organizacyi kociclnj. 306

Q
50.

Stosunek Mieszka I do cesarstwa i ssiadów.

1. Przezorno w polityce Mieszka I 314

2. Bitwa Mieszka I przy Ccdnie (r. 972). Zjazd w Kwedlinburgu (r. 973), 317

3. Zachowanie bi Mieszka za panowania Ottona II (973—983) 32(j

§ 51.

Powstanie Sowian zaodrzaskich w r. 983. Niepodiegfo.

I. \V)eiUorzdz(,y Sowian naMlabskich (981)—982J. Sprawa biskupa Wagona
z ksiciem Mciwojem obodryckim 32z
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2. Powstanie Sowian w r. 983 325

3. Bitwa nad r. Tongeia (983) i skutki jej 328

§ 52.

Obodryci i Lutycy broni niepodlegoci swej do koca w. X.

Niemcy trzymaj si w INflisznle.

1. Usiowania Niemców do odzyskania straconej Sowiaszczyzny. Zdobycie

przez Czechów Miszna (r. 985) i ustpienie go Niemcom 33u

2. Zwada pomidzy ksitami Bolesawem II a Mieszlciem I r. 990. Tymcza-

sem Niemcy ujarzmiaj Milczanów 333

3. Walka o Branibor (991— 993). Wyprawy Ottona III (995—997)- So-

wianie w odwet do Saksonii wpadaj (998— 1000) 337

§ 53.

Ostatnie wysii<i Serbów w obronie niepodlegoci swej.

1. Odzyskanie swobody (r. 983). Strata jej (985) 342

2. Legendy o bojach Milczanów z Niemcami. Zwierzchnik Krescencius. Osta-

tnia stolica zwierzchników milczaskich. Ostatni przytuek ich w biotach

dolnej Sprewi ' 33

DZIA III.

Czasy przewagi polskij w Sowiaszczy nie
Póaocno-Zachodniej (999 —1034).

§ 54.

Zmiana stosunku Polski do Niemiec, Czech i Sowian zaodrzaskich.

1. Stan Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej w kocu X w. Polslca przygo-

towuje si do obrony Zaodrzaców 347

2. Podró Ottona III do Polski. Umowa jego z Bolesawem Chrobrym r. looo.

Niezaleno kocioa polskiego. Arcybiskupstwo Gnienieskie z trzema

suftraganiami , 352

3. Bolesaw Chrobry najeda uyce i zrywa stosunki z Henrykiem U
r. 1002 355

4. Zaburzenie w Czechach: ksita Bolesaw Rudy i Wadybój. Bolesaw

Chrobry zajmuje Czechy (1003) 358

5. Przeniewierstwo Lutyków wzgldem reszty Sowian. Henryk II, zawarszy

X, nimi przymierze, mielej przeciw Bolesawowi wystpuje 361



Pierwsza wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami (1003—1005).
^^^^^

Ucnr>'k II ciRa stronników Bolesawa w Niemczech. Bolesaw opanowuje

Mis/.no (l«K>3) i ilo Baw.iryi wpada (iik)4). Henryk II zapraa Milsku. 363

Najajtl Henryka II na Czechy. Bolesaw opuszcza Praj^c (r. 11HJ4). Szturm

Bu-lyszyna z którego zaoga polska ustpuje 365

Wyjirawfl Henryka II to Polski. Lutycy posikuj Niemców. Henryk

w Micilzyrzeczu. Pokój poznaski r, ior>5 369

§ 56.

Druga wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami (1007—1013).

Henryk II przygotowuje now wypraw do Polski. Bolesaw, uprzedzajc

go, gwatownie rzuca sie za Odr, a pod Magdelurg; odzyskuje Luyce
i Milsko roku kkij. Zamiast Guncelina margrafem misznieskim zostaje

Herman 372

Nowa wyprawa Henryka II r. loio. Choroba i powrót z Jaryna. Niemcy

z Jaromirem posuwaj si pod Gogów bezskutecznie. Przymierze merze-

burgskie loio. Henryk II ojwarowuje Lubusze (lOii), zamyla now wy-

praw. Bolesaw burzy Lubusz r. 1012 378

Zamieszanie w Czechach i atwowierno Lutyków Henryk II wyzyskuje

na sw korzy (1012). Bolesaw i Henryk traktuj o pokój. Zjazd w Mer-

zeburgu. Drugi pokój merzeburgski r. 1013 383

Trzecia wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami (r. 1015— 1018).

Pokój merzeburgski nie zadowalnia przeciwników. Bolesaw wzywa do

»wizku Czechów i podburza przeciw Henrykowi It Wochów (1014). Ol-

drzyk wizi Mieszka. Czesi i Lutycy staj po stronie Henryka. Bolesaw
gotuje sie do wojny (1015) 389
Nowa wyprawa Henryka II do Polski (r. 1^15). Kieska w ziemi Dieuo-

szów. Henryk II ucieka do Merzcburga. Mieszko w lad za nim napada

Miszno. Zawieszenie broni 394
Ostatnia wyprawa Henryka U do Polski r. I017. Szturm Niemczy. Po-

lacy gromi Niemców, Czechów i Lutyków. Pokój budyszyski r. 1018. 402
Pogld na rzdy Bolesawa Chr. za Odr. Zarzd duchowny i wiecki.

Dyccezyje. Grody warowne. Urzdnicy. Zaogi wojskowe 412

Upadek przewagi polskiej w Sowlaszczynie pónocno-zachodniej.

Koronacyja Mieczysawa II oburza Niemców. Zmowa przeciw niemu. Mie-
czysaw II ptisto.zy pograniczn Saksonijc ^1028). Wyprawa Konrada II

do Wgier i Polski (1029). Odwet Mieczysawa II z Lutykami (1030). 418
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2. Oderwanie od Polski Morawii (r. I029) i Slowaczyzny. Najazd Brze-

tyslawa wspólnie z Konradem II na Wgry (1030). Emeryk ksiae Ruzii

(t 103 i)' Jarosaw zabiera grody czerwieskie (1031). Konrad II wkra-

cza do uyc, Mieczysaw II ustpuje uyce Ditrychowi (1031) . . . 437

3. Napad Bezbraima (1031). Ustpienie z kraju Mieczysawa II. Zaburzenie,

Ucieczka Ryksy. Zamordowanie Bezbraima (1032). Nowe ustpstwa ce-

sarzowi. mier Mieczysawa II (1034). Oderwanie uyc i Milska od

Polski 432

4. Wygnanie z Polski i Kazimirza (1036), Bezkrólewie. Zaburzenie. Maslaw

wojewoda 43^

§ 59-

Obodryci i Lutycy w epoce rzdów polskich midzy Odr a ab
(1002—1034).

1. Zachowanie si Lutyków i Obodrytów wzgldem Bolesawa Chrobrego

w r. 1003 438

2. Stosunki Obodrytów do Niemców i Lutyków 440

3. Zatargi Lutyków z Niemcami (1029— 1036) 44^

DZIA IV.

Dzieje polityczne i stosunki zewntrzne od po-

lowy XI w. a do upadku niepodlegoci Sowian
zaodrzaskich (1036— 1171).

§. 60.

Spózawodnictwo Polski z Czechami w XI w.

1. Brak midzy Slawianami jednoci i zgody 45°

2. Najazd Brzetysawa I na Polsk (r. 1038— 1039). Interwencya Henryka III

na korzy Kazimirza I. Powrót Kazimirza I do Polski (1039). Brzety-

slaw upokorzony, lennilc cesarski 453

3. Zaburzenie w Wgrzech. Kazimirz I przywraca pokój w Polsce (1040 do

1047). Sprawy wgierskie róni Kazimirza I z Henrykiem III i Brzety-

sawem I. lslc powraca do Polski (1054). Seniorat w Czechach usta-

nowiony (r. 1053). Zgon Brzetysawa I r. 1055, Kazimirza I r. 1058 . . 459

4. Bolesaw miay podnosi potg Polslii; wprowadza Bel do Wgier (1061).

Wratysaw II z Niemcami popiera w Wgrzech Salomona, Bolesaw sy-

nów Beli (1063—4). Zatargi Bolesawa z Wratysawem II (1068). Hen-

ryk IV wzywa ich do Miszna r. 107 1. Bolesaw nie przyjmuje pore-

dnictwa 464

f).
Henryk IV zamierza wojn z Bolesawem (r. 1073). W Wgrzech Hen-

ryk pomaga Salomonowi, Bolesaw Gejzie. Salomon wygnahy. Gejza królem

(1073). Henryk ustpuje Wratystawowi uyce (1075). Bolesaw porou-



MI
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miewa si z Sasami przeciw Henrykowi, wojuje z Czeclianii, przy posikach

ruskich (IK76), tworzy koalicy, koronuje si (r, 1076), przywraca Izaslawa

do wadzy (1077) 471

Powikanie stosunków midzynarodowych (1077— 1080). Upadek Bole-

sawa miaego (r, 1080). Wywyszenie Wralyslawa II. Niedolno po-

lityki polskiej i czeskiej w kocu XI w. Zatargi ksit czeskich pomi-

dzy sob. Zniszczenie senioratu w Czechach 480

Bolesaw Krzywousty zawiera przymierze z Kolomanem wgierskim (r 1 107)

przeciw Henrykowi V i Czechom. Wojna r. 1 108. Wymordowanie Wrszow-

ców (il(i8). Wyprawa Henryka V ze witopekiem do Polski. Zamor-

dowanie witopeka, klska Henryka V r. 1109. Wyprawy Bolesawa do

Czech r. ino. Zgoda z ksitami czeskimi r. 1113 493

^ 61.

Sowiaszczyzna bawochwalcza po upadku wadzy polskiej nad

ab a do nawrócenia Pomorza przez Bolesawa Krzywoustego

(r. 1034 -1127).

Rozosobnienie ludów zaodrzaskich i pomorskich 501
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KSIGA III.

S}()wias7,czyzna Pónocno -Zachodnia

od VT do poowy X11T w.

DZIA I.

Dzieje polityczne i stosunki -zewntrzne
od pocztku VI av. a do upadku Wielkiej Morawy r. go^

§ 29.

Sowiaszczyzna Pomorska.

I. Wycieczki morskie. Osady sowiaskie na ziemiach Jutów.

Sowianie, osiadszy na Pomorzu baltyckiem, gdzie uprawa

roli na nizinach, w staroytnoci bardziej ni teraz podmokych,

nie zapewniaa dostatku, zmuszeni byli korzysta z darów przy-

rody, bawi sie ryboówstwem, myliwstwem, pasterstwem, sta

si przemysowcami, eglarzami, do czego miejscowo nadzwy-

czaj sprzyjaa. Trzy wielkie rzeki sowiaskie: aba, Odra i Wi-

sa cigay do brzegów morskich wszystko, co tylko ówczesny

przemys móg wytworzy na obszernej lechickiej równinie. Kora-

bie sowiaskie ju w I w. przed Clir. po morzu Baltyckiem kr-

yy.^) Za imperatora Augusta flota rzymska r. 5. zawina do

') O Windacli, burz z morza Wiiidskiego na brzegi (Tcrmanii vvyrz\iconych,

wzmiankuje Kornclius Ncpos. Wyej, t. II. s. 3.

Tom Ul. I



ujcia Laby, £:fclzie si poczya z silami Tiberiusza.-) W kilka

lat póniej, z polecenia tego Augusta, okrty rzymskie, oplynAV-

szy pówysep Cymbryjski, zwiedzay pobrzea morza Windskiego

(r\altyckiego), przed r. 14/') — Inni eglarze spieszyli pozna

bli«''j mieszkaców wzmiankowan3-ch pobrzey.') Pomorzanie,

korzystajc z odwiedzin cudzoziemców, znajomili si z cyw-ilizo-

wanym wiatem a clo miaycli przedsiwzi nie lorakowao im

ducha. Ujcie Laby otwierao Sowianom drog na morze Pó-

nocne, do 1 lollandyi, Gallii, Pirytanii, ale swobod w tym kie-

runku eglugi poczli ju w II w. cienia Saksoni/') Za to uj-

cia wpadajcyci do morza Batyckiego rzek: Wisy, eby, Gra-

bowy, Parsanty, Regi, Odry, Rokitnicy, Warnaw^y, Trawmy,

Swantiny, Szlei z przylegemi wyspami Sowianie w swej wadzy

wycznie utrzymywali. Szczególn dogodnoci celowao ujcie

Odry. Potna rzek, zaciwyciwszy po drodze od Karpatów^ do

Batyku mass silnyci dopywów, przed samem ujciem formo-

waa duy zaleAv, do którego dostp z morza zamykay dwie wy-

spy : Uznoim i Wolin, a za niemi, dalej na zaciód, wielkie ostro-

wisko, poprzedzielane przesmykami, tworzyo arcliipelag wysp,

pomidzy któremi królowaa Rana. Brzegi Rany, jej pówyspów,

ssiednich wysp i ldu, oraz brzegi uj Odry i pobrzey na za-

chód a do ujcia Szlei, napenione massa zalewów morskich,

przesmyków, odnóg i zaomów-, przedstawiay miejscowo wy-

born do pierw^otnej eglugi na maych statkach, do ryboówstwa

i "myliwstwa wodnego, do kupiectwa i schronienia od burzy, lub

napadu piratów, których w dawne wieki nigdzie nie brakowao.

Z przytoczonych powodów ujcia Odry, archipelag Rany i na

zachód od niego cae pobrzee batyckie a do r. Szlei byy za-

2) Wyej, tom I. s. 194.

') Plinius. Historia Naturalis II. 67.; Lelewel. Narody na ziemiach so-

wiaskich III. 3., IV. 2.

*) O zwiedzeniu Rany i ujcia Odry przez Etika Istrijanina (r. $"")< wy^<^"j

tom II. sr. 933.
•') Porów, ro powiedziano o zajciu przez Saksów krainy Hadeln. Wyej,

tom I s. 180.



lud ni one za czasów Chrystusa, a pewno i wczeni(^j, jednym

i tyme ludem sowiaskim, który na tych brzegach mnoy si,

AYzrasta w si i dostatek, rozwin wczenie ochot do eglugi,

.

do wypraw morskich, w których spotykajc si z Danami, Sa-

ksami i Skandynawami, zaprawia si do boju, do grabiey mor-

skich i miao po zdobycz na cudze brzegi si wdziera.

Do takich wdzierstw prawdopodobnie naley odnie osie-

dlenie vSlowian w ziemi Jutów, na samej pónocy Cymbryjskiego

pówyspu, w staroytnoci zwanej W a e n d 1 e s y s a e 1 , teraz

Wendsysel, t. j. osiadloci Wendów.") W tej ziemi leay

osady : Waendelfolkhaeret i Winaebiorghaeret,
mieszkacy których zwali siWendelboer, u aciskich pi-

sarzy Wandali. A e osady sowiaskie leay po samym

brzegu morskim, a do najbardziej wysunitego na pónoc przy-

ldka Cymbryjskiego, ztd, u islandskich poetów, zachodnia

strona tego przyldka zwala si V e n d i 1 - S c a g a."j Do ja-

kiego by czasu odnie wypadao osiedlenie Sowian w ziemi Ju-

tów, — nie wiemy, trudno jednak dopuci, aby Sowianie, po-

siadajcy wasnej ziemi podostatek, zechcieli siedli si pod wa-

dz Danów. Czy nie wypada raczej zgodzi si na to, e So-

wianie wdarli si moc do mao zaludnionej krainy Jutów wprzód,

nim Dani wzmogli si w siy dla zdobycia Jutlandyi i ujarzmie-

nia osiadych w Wendsysel Sowian ? Sagi duskie, jak zobaczy-

my niej, zdaj si potwierdza powysze przypuszczenie. Wresz-

cie Sowianie, w póniejszym nawet czasie, kiedy Dania bya ju

królewstwem chrzeciaskiem, w epoce X—XII, wdzierali si na

") Sysie vel Sysel signitical parem regionis. In Jutis tam meridionali, ([uam

scptemtrionali erant 15 Sysler. Waendlesysel hodie Wendsysel, unde incola Wen-

delboer. i. e. habitatores Yendiliae. Langebek. Script. rerum danicanim. T. VI f.

P. 554.

'•) A. Tliiodolib, poeta Norwego seculi IX vocatur Vendli, et ab aiUirjuis

Islandis YendiI -Scaga, quod nomen percurialitcf proniontnrio comperit. I.angebek.

VII. 554.

I*
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mniejsze wyspy duskie i tam lndy dlug-ieofo pobytu av naz.wach

miejscowych zostawili.*')

Rozwój teutoskiet^o s/.c/epu ze Skandynawii ku poudniowi

ju. w pierwszych wiekach naszej ery zatarg^n Sowian. Ró-

noplemienne ludy nie mogy pogodzi sie na wspólnem mo-

rzu, spotykay si po nieprzyjacielsku, a kto by wdzierc do

cudzyci posiadoci, moemy to dopatrywa tylko w podaniach,

bo historyja milczy a do koca VIII wieku,

2. Sagi pónocne o zajciach pomidzy Danami a Sowianami.

Sagi pónocne, pokaleczone póniejszemi przeróbkami, zacho-

way jednak masse dawnych poda o stosunkach Danów ze So-

wianami, Wedug tych sag, jednoczenie prawd z przybyciem

Odina i Assów do Skandynawii,-') kiedy jeszcze y znakomity

w mitologii skandynawskiej Balder syn Odina, sowiaslci król

(rex) Skalk wojowa z morskim królem Danów Helgo, który zwy-

ciywszy W' pojedynku przeciwmika, naoy danin na Sowian,'*^)

Bya inna wiksza wojna, o której sagi rozpowiadaj, w nast-

pny sposób. Kiedy po mierci potnego króla duskiego Ho-

tera, dannicy jego Szwedzi i Kuroni stali si niepodlegymi. So-

wianie take zamylili oswobodzi si od Danów. Wtedy król

Rorik, zebrawszy ze swego pastwa wojowników, zachca ich

do mztwa i odznaczenia si wietnoci czynów, Sowianie, po-

jwszy, e nie wypada wojowa bez wodza, wybrali sobie króla,

któryby kierow^a ich dziaaniem. Sformowawszy w otwartem

polu cz wojska, Sowianie postawili w zasadzce dwa oddziay

*) Na wyspie Laland: Heritz, Binitz, Tilitze, Naskow, Win dby e,

na wyspie Falster: Koselize; na wyspie Aroe: Oldau, Windebale.
^') Mit o przybyciu Odina i Assów do Skandynawii badacze znajduj w zwiz-

ku z rzeczywistoci i nawet mniemaj, e to mogo sta sie okoo II w. po Chry-

sfusie. Szafarzyk. Star. SI. §8. u. str. I62; Hilferding. IIcTop. Ba.i. CiauJiiiJ.. 56,

Oeyer w llómaczeniu francuzkiem: Histoire de Suede. 1839. p. 13; Antiqnites Russes.

T. I. p. 244—8.
'"j Saxo Grammaticns Historiae Danicae libri XVr. ed. 1644. lih II. p. 28;

Langebek. Scriptores rerum danicarum medii aevi. T. I. p. 80.



wojowników, lecz im nie udao sie oszuka nieprzyjació, a przeci-

wnie sami wpadli w sida, albowiem Dani, okriywszy tych co byli

w zasadzce, wymordowali ich, a ci Sowianie, którzy stali w otwar-

tem polu, nie wiedzc nic o tem co zaszo z ich towarzyszami,

bili si dugo — a do upadku si. Wtedy jeden z nich, wy-

szedszy naprzód, wzywa Danów na pojedynek. By to kapan,

czy czarownik (magus), odznaczajcy si wzrostem i budow
ciaa. Na pojedynek zgodzono si z warunkiem, e za zwyci-

ztwo Sowianina — nastpi oswobodzenie Sowian od daniny,

a za porak — danina po dawnemu. Na spotkanie Sowianina

wyskoczy modzieniec mny, lecz nie silny. Sowianin jednym

ciosem zabi go. Rado wielka midzy Sowianami zapanowaa,

lecz gdy warunki pokoju nie byy dopenione, zwycizca zjawi si

nastpnego dnia, znowu wzywajc do boju. By on przepeniony

nadziej, a Rorik stracliem i zwtpieniem, patrzc jak Sowianie

z pogard spozierali na tych, których dawniej suchali — i nie

widzc midzy Danami nikogo, ktoby móg dorówna w bojii

Sowianinowi. Nakoniec wystpi Ubbo silnej budowy i znajcy

czary. Na brzegu morza, w obec króla siedzcego na okrcie,

odmierzono miejsce, które okry tum widzów. Wród guchego

szmeru gosów i zaciekawionej uwagi tumu, bojownicy rzucili

si do walki. Oba silni, zadali jeden drugiemu takie ciosy, e
wnet oba padli trupem. To podziaao na Sowian tak mocno,

e postanowili pojedna si z Rórikiem i po dawnemu paci
danin.^')

W innym czasie zjawi si u Danów jeden z najdzielniej-

szych królów Froto, Podczas gdy on zwycia Norwegów, So-

wianie na siedmiu okrtach napadli na Danij, lecz wysany

przez Frotona Erik, wszystkich pobi, oprócz 40, do niewoli upro-

wadzonycli. Poczem Froto zebrawszy ogromne wojsko, szed na

Sowian, poruczajc Erikowi prowadzi wojsko do Sowiaszczyzny

przez Jutlandij. Gówne siy .przeprawiay si przez morze na

*) Saxo lib. III, p. 46—47.



okrtach, których byo takie mnóstwo, e w portach pomieci

sie nie mogy, ldowe za wojsko tak liczne wystpio, e nie

mieszczc si po drogaci, znosio góry, zasypywao bota, budo-

wao ollorzymie mosty. Król sowiaski Strumiko, w zaszym boju

pad z najlepszymi wojownikami.'-) Sowianie poddali si Da-

nom. Potem Froto zamierzajc oczyci kraj sowiaski od zych

ludzi ogosi, e ci w^szyscy, którzy rozbijali i grabili, otrzymaj

od niego nagrod. Mnóstwo ludzi wystpio naprzód. Wtedy

Froto oznajmi Sowianom, e wypada pozby si zepsutej tuszczy

i kaza ich wszystkich powiesi. Tym sposobem, wedle podania

sagi, Froto wyniszczy znaczn cz Sowian, a innych tak do

siebie przywiza, e nie jako poddani, lecz jako sprzymierzecy

pomagali mu przeciw wsz3^stkim nieprzyjacioom.''"') W póniej-

szym czasie by inny kró, wnuk wzmiankowanego Frotona, take

Froto. Z nim poczy si przesawny bohatyr duski Straketer,

który wietnoci czynów nie ustpowa Herkulesowi, a y nie-

'zmiernie dugo. Bohatyr ten wojowa ze wszystkiemi wschod-

nimi ludami: Kuronami, Sembami (Prusami) i innymi, a wsz-

dzie mu pomaga sowiaski król Wind.^') Wracajc z dalekich

stron, Straketer przyby do Polski i w pojedynku zwyciy olbrzy-

ma, którego Dani zwali Walce, a Teutoni, przez zmian wyma-

wiania, Wilze.'"')

W jakimby czasie podobne zajcia midzy Sowianami a Ba-

nami mogy mie miejsce, nawet przez przyblienie okreli nie

'-J
Wedhig Suhma Sagenchionologie opartj, na tloniyslach, bez podstawy,

miao to zaj r. 569 podczas panowania Froto VIII. F.aithold. Gesch. Riig. und

Pom. I. 20 !.

1") Langebek. Scrip. rer. danie. I. 87.

11) Straketerus cum Wino (Windo?) princeps Sckivoium mittitur a Frothone

contra orientales populos... Petri Olai Chro. Danorum, apud Langeb. Scrip. rer.

Dan. I. 92; Saxo Gramm. lib. IV. p. 105.

^•) Strakatherus Poloniae partes aggressus, athletam, quem nostri Walce,

Teutones vero diverso literarum schemate, Wilze nominant, duelli certamine supera-

vit. Saxo Gramm. 1. YI. p. ifj5.



mona. Sa to wspomnienia bardzo dawnych poda, ^*^) wskazu-

jce, e od niepamitnych wieków poudniowy brzeg morza Ba-

tyckiego osiedlony by przez Sowian, których posady w gb
Cymbryjskiego pówyspu sigay i e wojowniczy Dani wdzie-

rai sie do posiadoci sowiaskich. By moe nawet imiona

króów sa wymysem fantazyi, jak posta Straketera oczywicie

jest utworem poetycznej wyobrani sag, jak imi króa Wind jest

uosobieniem caego ludu sowiaskiego, Windów, jak imi olbrzy-

ma Wilce jest uosobieniem caego ludu Wilków.

Pewniejsze sa nieco podania o wyprawach króla Haralda

Hildetanda przeciw Sowianom, których on mia nawet zwyci-

y, ale szanujc meztwo królów sowiaskich Duki i Dala, nie

chcia ich pozbawi ycia, trzyma tylko w niewoli, a potem do

orszaku swych wojowników przyj. Harald by znakomitym kró-

lem. Do swego pastwa, zoonego z wysp, przyczy Jutlan-

dyje, gdzie, wedug sag, mia zaoy sawne króewstwo Reidgo-

tije ^'^) i podbi niektóre ludy sowiaskie, lecz pod koniec pano-

"^') Jeliby byo prawd, e Sowianie dopiero w VI wieku osiedli Pomo-

rze Batyckie, w takim razie wypadaoby podania duskie odnie do VI i VII w.,

ale to niemoebne, poniewa o zajciach ze Sowianami sagi duskie poczynaj mó-

wi od czasu Odina, przybycie którego do Skandynawii erudyci dopuszczaj nie

póniej, jak w II w., a zatem podania o sowianacli s wczeniejsze ni z VI wieku.

J') Gdzie bya Reidgotija? Najprzód wypisujemy wzmianki dawnych poda,

Tunc temporis Reidgothia appelata fuit, nunc Jocia dicuntur (Antiquites Russes I.

68). Reidgotland omnes insulae Eygotoland dicebantur, quod nunc (w XIII w,)

imperium Danorum et Suionum vocatur (Antiq. Rus. I. 64). Vinandia quae proxi-

ma Reidgothim jacet (Hervarsaga) w Antiq. Rus. 174). Reidgothia et Hunnia ho-

die Germania appeari dicuntur (Antiq. Rus. 208). Reidgothia Poloniae ab oriente

adjacens occurit. — Reidgothia vero contines Daniae sive Jotia (Jótland) significata

sit (Scrip historica Islandorum. Tom XII. str 488). Ztd badacze Reidgotije upa-

truj w Jutlandyi, mniemajc, e tam niegdy siedzieli Goty, od których nazwa kraju

zostaa, Barthold nazw Reidgotji widzi w Reith-Gothland, co oznaczao stay ld,

w odrónienie od wysp pobrzey skandynawslcich i z czasem przez Normanów prze-

niesione zostao na Jutlandyj (Gesch. Riigen u. Pommern I. 198). Depping znaj-

duje Reidgotije przy ujciu Wisy (Histoire des expeditions maritimes des Nor-

mandes 32). Szajnocha, przypomniawszy pie podrónika anglosaskiego, gdzie mowa

o Hred-Gotach nad AVis, mniema „i okolice przy ujciu Wisy i dalej na wschód

lece, miay niegdy nazw Rgidgothyi," Nazwa Reidgothia, zoona je^t z nazwy
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wMuia poniós str.is/n klsk w bitwie pr/y Briiwale ze Sz\ved^imi

i Norwegami. Sowianie pomagali Danom. Dziewica sowiaska

Wisna, surowa i przyzwyczajona do wojny, prowadzia cay pók
Sowian, odróniajcych sie od reszty wojsl-ca zbroj i orem.
Sowianie mieli tarcze miedzianej barwy i dugie miecze. Wal-

czc, zarzucali tarcze na plecy, albo oddawali je pachokom i z od-

krytemi piersiami rzucali si na wrogów, wystawujc na ciosy

obnaone ciao. Sowianie bili sie zapamitale, Wisna niosa cho-

rgiew wojska duskiego, bitwa bya mordercza, lecz w kocu

nieprzyjaciel zwyciy i Harald poleg (okoo r. 715).^^) Wkrótce

potem pocza si wojna Danów ze Sowianami, którzy po dro-

bnych utarczkach, przedsiwzili wielk wypraw do Jutlandyi,

lecz bez jednego ogólnego wodza, bez spoistoci dziaa, niczego

dopi nie mogli. Dowiadczenie zniewolio ich wybra sobie

wodza i wtedy dopiero nastpio ogromne powodzenie. Odtd
nic ju nie mogo wstrzyma potoku si sowiaskich. W Jut-

Golów uywanej wielokrotnie o Danacli i przymiotnika celer, velox = szybki, rczy,

w pónocnych narzeczach reid, albo hred. By to ulubiony przydomek ludzi szla-

chetnych i walecznych. Zt,d pod Reidgothi rozumie sie niejako druga Dania, czyli

kraj szybkich Danów, Hread-Gotów przy ujciu "Wisy (Lechicki pocztek Polski.

Cze druga III. str. 139, 140 Tomu IV). Hilferding Reidgosti szuka w Rado-

goszczu gównym grodzie Lutyków, mniemajc, e móg by czas Icrótkicgo pano-

wania Danów nad Sowianami, a kiedy Sowianie zostali niepodlegymi, zapomniano

o panowaniu Danów i o tern co sie zwao Reidgoti, „lecz pamitajc, e Jutlan-

dyja naleaa do Danii, nazw Reidgotii na ni przeniesiono i dopiero poczto wspo-

mina Gotów, których w Jutlandyi nigdy nie byo (IIcT. BaJl. Cjiaii. 60, 61). e
nazwa Radogoszcza w mowie skandynawskiej moga si zmieni w Reidgoti, to

moebne, ale eby Dani panowali w Radogoszczu i to jeszcze w VII[ w„ pozoru

na to niema. Bitwa Brawalska (okoo r. 715) zasza wtedy, kiedy Lutycy byli silni

i bezwtpienia nie pozwoliliby Danom wród l)lol, jezior m lasów tloj a do wi-
tego grodu Radogoszcza.

1**) O bitwie Brawalskiej, oprócz Saxona Gramm. lib. VIII. p. 143, podania

w Antifjuites Russes I. 71—83.

O czasie zajcia tj bitwy róne byy zdania. Powszechnie naznaczano r. 735

iBarlhold. Gesch. Rug. u, Pom. I. 203), ale wedug uwagi Krusego, w takim razie

Harald Hildctand podczas Brawalskiej bitwy miaby 135 lat. Kruse mniema, e
rok tej bitwy nie moe by póniejszym nad r. 715, V>.rbesserungen zu der Stamm-

laffel des Russischen Grossfiirsten Rurik, w Mcmoire de la societe royalc des anti-

ijuaires du Nord 1845— 1849. Copeuhague, p, 79.
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landyi Dani pobici, cianina Beltu nie wstrzymaa zapdu rozju-

szonych tumów. Sowianie wpadszy na wysp Fijonije, gromili

Danów. Syn Siwarda Jarmerik ujty w niewole króla Sowian

Ismara, Dani zmuszeni zostali do pacenia Sowianom daniny.

Ale Jarmerik, zdrad zabiwszy Ismara (Wyszemira?), uciek do

swej ojczyzny i oswobodzi j.^'-')

3. Podania polskie.

O wielkim napadzie Sowian na Danij podania wiadome

byy i polskim kronikarzom. Przyjmujc polskici lechów za je-

dno z lechami pomorskimi, mistrz Wincenty o wietnyci czy-

nacli przodków swych wyrazi si nastpnie: „W poczet swych

zwyciztw zaliczyli take kraje zamorskich narodów. Nie tylko

bowiem wszystkie z tej strony morza mieszkajce ludy, lecz take

duskie wyspy pod swoje panowanie podbili; potne ich woj-

ska najprzód w morskich potyczkach zniszczyli, potem wdarszy

si na wyspy nad wszystkimi rozpostarli wadz i króla ich Ka-

nuta do wizienia wtrcili. Pokonanym dano do wyboru, albo

eby na zawsze zobowizali si danin paci, albo strój niewieci

przybrali, obyczajem niewiast wosy zapucili, na znak ich nie-

wieciego niedostwa."'-") Mamy wic dwóch narodów podania,

od których odrzuciwszy ubarwienia kronikarskie i króla Kanuta,

zostanie fakt niezaprzeczony zwycizkiej wyprawy Sowian po-

morskich przeciw Danom.-') Nastpio to prawdopodobnie po

''>) Saxo Gram. lib. VIII. 154; Jarmericais filius Sivai'di, ijul Ismarum regem

SIavorum interfccit et terram %'astavit. Petri Olai Chronica, apud Langeb. Sciip.

rer. dan. I. 103.

'-*>) Hi etiam translinitimorum fines suae titulis victoriae asculpserunt. Non
solum enim cismarinas undiue nationes sed eciam Danomarchiacas insulas suae

conjecerant ditioni. Quarum non invalidas legiones prius navalibus fudere proeliis,

deinde inlimis insularum praecordiis infus omnem clientulorum subiiciunt natio-

nem, veg quoque ipsorum Canuto iii vincula coiijecto. . . . Mistrz. Wincenty I. 2,

Bielowskiego M. P. II. 252—253.

-') Jeszcze w r. 1809 Lelewel zauwaa, e to podanie jest powieci po-

morska i e „chyba Pomorzanie Lachowie z Danami walczyli i to nie z Kanutem,
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bitwie Brawalskirj (okoo r, 715) t. j. w poczlku YITI w., bo

wkrótce potem okoo polowy YIII w. wedug sag", znakomity

król duski Ragnar Lodbrok przywróci swa wadze nad So-

wianami i mia nawet panowa nad Reidgotija i Windlandija,'--)

Ale takie podanie sag nie znajduje poparcia w dziejaci. jMogli

Dani pograniczne z nimi okolice sowiaskie zmusi do pacenia

daniny, mogy zaj l)oje, w któryci Ragnar Lodbrok trymfowa

nad Sowianami, ale do panowania jego nad Sowiaszczyzna nie

przyszo. Pograniczni z Danami Sowianie (Wgry) w poowie

VIII w. naleeli do zwizku Obodrytów, którzy w tym czasie

w^ystepuj jako lud niepodlegy, silny, majcy liczne wojsko wy-

wiczone w bojacli z Danami i Saksami, a zatem o panowaniu

Danów w VIII w. nad Slowdanami, zamieszkaymi na poudnie

od r. Szlei, mowy by nie moe.-'')

a Sywardem i synem jego Jarmerykiem (Pol. W. Sr. I, II. 16 str. 184). Pó-

niej Bielowski zauwaa, e imi Kanuta jest wtrtem XIV w., ale e pierwotnie

byo. imi Aminty II, króla macedoskiego. Mon. Pol. II. str. 253.

--J
Podanie to niepewne, wedug uwagi Hilferdinga, moe by prdzej po-

wiórzcniem sag o Haraldzie Hildetandzie, anieli rzeczywistem podaniem ludowem

(IIcT. La.l. C.iaiJ. 64). Tymczasem niektórzy dziejopisowie chcieliby co na tem

podaniu fundowa. Tak Szajnocha mniema, e jeden ze zdobywców skandyna-

wskich, jak znakomity Ragnar Lodbrok, okoo polowy VIII w. panowa od zatoki

Finlandzkiej, wzdu caego Batyku, a po Jutlandyj (Lechicki pocztek Polski

w dzieach Szajnochy T. IV. s. 139). Podobne przypuszczenie adnego poparcia

w dziejach nie znajduje, bo midzy Odr a ab w VIII w. Dani najpewniej nie

panowali.

-') Co do panowania Danów w Reidgotii, której niewiadomo gdzie szuka,

mona zrobi nastpn uwag. Podboje królów szwedzkich i duskich skierowane

byy na zachód, ae Harald Hildetand i Ragnar Lodbrok czynili zabory w pa-

stwie wschodnim (Osterwag albo Osterrike), co w owe wieki oznaczao kraje lece

za morzem Baltyckiem. Saga Ynglinga przypominaa Skandynawom kraj im niegdy

wiadomy, z którego wyszed Odin. To dato powód wychodstwa do kraju AVannów,

z czasem i Rurika do Nowgorodu. Gcyer. Histoire de Suede, przekad francuzci,

1839, s. 16, 17. Nie czynic dalszych wniosliów, zaznaczam, e w XIII w. Now-

gorod Wielki zawiera tralctaty „z Rigoju i Gotskim beregom." A jakby oddawna

brzegi batyckie koo Rygi zway si gotskimi, objanienia nie znajduj. Nielccnie-

cznie wic Reidgotia bya w Jutlandyi na zachód od Danii, moga by i na wscho-

dzie. Podobne przypuszczenie zdaje si potwierdza po Janie wieków rednicli: „a)

orientali Poloniae parte Reidgotia et Hunnia." Annotations Geographiques, tirees

du livre de Hauk Erlendson, w Antiquites Russes. Tom II. 1852. p. 438.
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4. Osady Weietów w Brytanii i Batawii.

Podczas, gdy Dani napierali na Sowian pomorskich z pó-

nocy, Saksy wyrzdzali im psoty przy ujciach Laby.-*) Ale -
dza grabiey pocigaa Saksów dalej na zachód, bo tam mona
byo wicej zdoby upów ni w ubogiej Sowiaszczyznie. A
nareszcie, upatrzywszy dogodn por do grabiey piknie przez

Rzymian zagospodarowanej Brytanii, Saksy z Anglami, pod wo-

dz Hengista i Horsy przedsiwzili wypraw do tej krainy

(449—455)- Zachowao si podanie, e wspólnie z Saksami i An-

glami,* w wyprawie do Brytanii uczestniczyli i Welety,-'^) pobyt

których w poudniowej czci wzmiankowanej krainy, powiad-

czaj nazwy Wiitsaeten, póniej hrabstwo Wiltunschi-
re, tudzie miasta Wiltun, teraz Wilton, mieszkacy którego

zv/ali si W i 1 1 u n i , W i 1 1 u n i c i.'-'^) Wreszcie w dawnej mo-

wie anglo- saskiej pltay si wyrazy sowiaskie, wskazujce, e
w mieszaninie rónoplemiennej ludnoci Anglii, nie brakowao

i sowiaskiego ywiou.-')

Pewniejsze wiadomoci znajdujemy o Weletach w Batawii

osiadych. Tam, wedug zapewnienia Bedy (735), na urzdzenie

biskupiej stolicy, mianowanemu w r. 6g6 arcybiskupem Fryzów

Wilibrordowi, Pepin Ileristalski przeznaczy „swój sawny zamek,

który u tych ludów po dawnemu zwie si W i 1 1 a b u r g , t. j.

-•') O Przybyciu Saksów do krainy Hadeln, porów, wyej t. I. s. 181.

-^) Chronica de Trajecto et ejus episcopat-i, in Matthaei. Yeteris aevi ana-

lecta, ed. 1738 tom V p. 305, ed. 1709 tom IX. Obszerniej o tej kronice powiem

niej.

2uj Wedug wzmiankowanej wyej kroniki utrechtskiej (Traiecto), z XV w.

Juliusz Cezar wojowa z Weletami- Sowianami w Brytanii i zabi icli wodza Bra-

bana. Potem imperator Klaudiusz wojowa „cum Slavis" et Wilten, a nareszcie ci

Wilty napadli na Batawije i, opanowawszy j w I w., zbudowali castellum Wilten-

burch. Czerpic w XV w. z poda ludowych, a zapewno i z jakich zapisków, kro-

nikarz naplót tyle bajek, e z opowiadania jego nic wiarogodnego o osiedleniu We-
ietów w Batawii wycign nie moemy. Badacze mniemaj, e prdzej Welcty

mogli dosta si z Batawii do Brytanii, ni na odwrót.

-") Szafarzyk. Staro. Sownia. § 44 s, 593,



grodem W i 1 1 ó w. a w mowie gallskiej Traiectum."'-^) A cho-

cia lieda pomiesza dwa róne miasta, bo Wiltaburg lea po

lewej stronie Renu w oddaleniu od Traiectum, z prawej strony

rzeki tej pooonego,-'') podana jednak przez niego wiadomo
o Weletach osiadych nad Renem nie ulega wtpliwoci.-'") W ja-

kim e czasie staby sie to mogo? Jeliby da wiar kronikarzowi

utrechtskiemu, wypadaoby osiedlenie Weletów w Batawii od-

nie do 1 w. naszej ery, ale ten kronikarz opowiadanie swe w tak

wtpliwej formie przedstawi, e wszystko, co o Weletach po-

wiedzia podobne raczej do bajki, ni do prawdy.-^') Wedug
niego, Sowianie Welety byli bardzo mni, yli jednak w zgo-

dzie z ssiednimi Fryzami i Saksami, wspólnie z nimi wybierali

wodza, stanowic zwizek, centrem którego by Wiltaburg ju

w III w. Póniej te trzy ludy wspólnie walczyy przeciw królom

Franków Klotaryuszowi i Dagobertowi, a do podbicia ich

przez ostatniego. A gdy ju Fryzia i Sawi stay sie Francy

Oryentaln, arcybiskup Wilibrord, za czasów Pepina, powieci

koció w staroytnym grodzie Slawenburgu, póniej prze-

zwanym V 1 a e r d i n g e n.''-) Mamy wiec jeszcze drugi staroy-

'^^) In castello suo illuslii. ijuod antiquo gentium vocabulo Yillaburg, id esl

oppidum Wiltorum, lingua autem gallica Traiectum vocatur. Beda Yenerabilis. Hi-

storia ecclesiastica gentis Anglorum. ed. 1644. lib. V cap. 12 p. 410.

2"; Omyk Bedy dawno ju zauwaano; pooenie Willaburga doliadnie

o/naczono na mapacli Hollandyi, w Atinga. Descriptio agri Batavi et Frisii. 1697.

'<*) Przynaleno batawskicli Weletów do Sowian, próbowa zaprzeczy

w XVII w. Alting, w Descriptio agri Batavi 1697, p. 205— 207, ale rozumowanie

jego odpar ju zwycizko Seger w Acta Societatis Jablonovianae. 1772, s. 170-2.

*') An. 65. Slavi et Vilti Anthoniam vastaverant. ; an. 86 congregati sunt

ViUi hoc est, illi de aquilonari Hollandia et Slavi potenti manu, et obsiderunt An-

honiam et vastaverant eam, ei construxerunt ibidem . . . castellum . . . Yiltenburch, et

habitaverant ibi, w Matthaei. Yeteris aevi analecta. 1738, Y p. 305. Wedug
kroniki Gerarda Lacerv'a (Gouda 1478), rzymski rycerz Antonius w r. 65, zbudowa

miasto Utrecli, które Wilty zdobywszy Wiltenburgiem nazwali. Yan-Kampen.

Geschichte der Niederlande. Hamburg 1831. tom I. $; 58.

^-) Yilibrordus dedicavit ecclesiam apud antiuam S 1 a v e n b u r c h, quae

nunc Yleerdingen est; in Matthaei. Yet. ae\-i anal. Y 310. Do tego Yan-Kampen
zrobi uwag: die Sag, dass das alte Ylaardingen an der Miindung der Maas von

Slaven erbaut sein und den Namen Slavenburg gefiihrt haben soli, laimmt uns sehr

yerdachtig vor, Das jedoch ein Slavischer Stamm die Wilten odcr W^iitzen in Siid-



tny gród sowiaski w Hollandyi, gdy tymczasem o grodach Fry-

zów i Saksów nad dolnym Renem w VII w. nig-dzie ani wzmianki.

I nic w tem dziwnego nie ma, albowiem za czasów pogastwa

Teutoni wasnych miast nie mieli, a Sowianie zawsze byli budo-

wniczymi gordów, bez których adne spoeczno - polityczne zje-

dnoczenie obej si nie mogo. Jakby na ukoczenie sprawy

o Weletech w Hollandyi, kronikarz utrechtski pod r. 752 zapisa, e
w. Bonifacy aposto Niemiec, posa 30 missionarzy do S 1 a w i i

(•we Fryzyi) i sam dla nawrócenia niewiernych pospieszy, lecz

ci go zamordowali. Inne róda zamordowanie w. Bonifacego

przypisuj Fryzom. Któ bd popeni, czy latopisiec utrechtski,

czy inni pisarze pomieszawszy Sowian z Fryzami? Dla nas zo-

staje fakt o kilkuwiekowym pobycie w Hollandyi Sowian Wele-

tÓAv, jako osobnej od Fryzów narodowoci, co powiadczaj nazwy

miejscowe,"''^) jak równie w dawnej, holenderskiej mowie wy-

razy sowiaskie. •"•)

Osiedlenie Weletów w Batawii, wedug mniemania badaczy,

mogo sta sie w IV lub V w., posuniciem si ich od dolnej

aby na zachód, ='"'^) albo wypraw morsk ku ujciom Renu,

gdzie w celach kupieckich zbudowali Wiltenburg i w nim osie-

dli.-'") Nie majc do objanienia w tej kestyi adnych wskazówek,

holland oder Utrecht gewohnt liabe, berulit auf mehreicn Zeugnissen und Ortsnamen.

Man hat noch ein AV i 1 t s w e e n in der Prowinz Holland.... Geschiclite der

Niederlande I s. 58.

•''') W objanieniach do kroniki utrechtskiej. wydawca przytoczy! dokument

r. 1169, z którego dowiadujemy sie. e obok Wiltenburga leay w ów czas osady:

Wodeniec i Lepie a. (Matthaei Vetr. aevi anal. V 307). W dokumencie

1 144 r. wzmiankuj si Wiltsween, Wilta, W a 1 s 11 m u Dinstlacena; w in-

nych ródach: Slota w pobliu Amsterdamu nad zatok, AV i s p e i Hudna
nad Wechtem, Ho ma na pónoc od Amsterdamu, przy zatoce; Nardina na

wschód od Amsterd:.mu przy zatoce; wyspa W i tle raczej Wilta przy ujciu Mo-
zeli (Alting. Descriptio agri Batavi 307); Seger przytacza jeszcze nazwy, jalco so-

wiaskie : S u e t a , Zwoa, Horsta, H u n n a , W a 1 c h a r i a , AV e n d c 1-

dyk i t. d. Acta Societ. Jal:)lonov. 1772 p. 172.

"^j Szafarzyk. Star. Slow. § 44 s. 592,

3s) Tame. 593.
ao) Hilferding. IIcT. Laji. Cjiau. 68.
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przytaczamy nastpn konjektur. Na niewielkiej przestrzeni

midzy dolnym Renem a Wezer, znajdujemy w kilku miejscach

lady pobytu Sowian. Naprzód w Batawii Weletów, o których

rzecz idzie, potem okolic, sowiask przy m, Paderborn, mie-

szkacy której dotd zowi si U e k e r -W a I e n , dalej po dro-

dze z Limburga do Siegen okolic Hiekengrund, mieszkacy

której uywaj dotd niezrozumiaej Niemcom mowy, nakoniec

w ksistwie Lip, nad rzek Bega, miasta Lem go cakiem nie-

gdy przez Sowian zamieszkae,-'") Wreszcie nazwy miejscowe

w tej stronie^**) wyranie wskazuj, e midzy Wezer a dolnym

Renem, ywio sowiaski szerzy si w staroytnoci. Ale tam

ju za czasów Chrystusa siedzieli Teutonil Gdy jednak przypo-

mnimy to, co powiedzielimy wyej o cigym napywie Teuto-

nów ze Skandynawii do Germanii'-') wypadnie przyzna, e albo

Sowianie wczeniej jeszcze siedlili si w tych stronach, albo e
w niezaludnionym kraju byo do miejsca dla osadnictwa dwóch

narodów, pierwotne stosunki których midzy sob gboka taje-

mnica pokrywa. A gdy, ze wzrostem monarchii Franków w VI

w,, Saksy nie mogli ju szerzy swych zdobyczy nad Renem, -
dza grabiey podniecaa ich do wdzierstw na ziemie sowiaskie

nad doln ab. Sprzymierzywszy si wic z Frankami w r. 530

Saksy zniszczyli pastwo Durzyców i zabrali ich ziemie a do

'') O tych miejscowociach powiedziano wy/ej, tom II s. 568.

^*) Rzeka Warmenowa stanowia poudniow granica „Staro/.ytnej ziemi

Saksów," (wyej, tom II s. 270). — Do Renu, wpadajce rzeki: Weschniz, Lahn
(dawniej Loyna), z dopywami Bi ber i Wiera; Wipper (Wiepr), Lippe (Li-

pia). Do Fuldy Eder, dawniej Ad orna. Do Mohanu: Nida z poboczn Nid-

der, Kinzig: z dopywami Salzaha, Steinaha. Brachtaha, Orbaha i t. d.

Twyej tom II 160, 168). Oprócz tego: Wilcesburg r. 782 w Kasselskim obwo-

dzie (Wenk, Hessiscbe Landesgesch. N 9) i za Renem: Wilce nburg w Trewir-

skim obwodzie i Wilzenljerg pod Birkenfeld. Wedug niemieclcich badaczy Wil-

cesburg r. 782 poprawniej ma by Wilsberg i pochodzi albo od walde, silva, vildi

sihaticus, albo od imienia osoby (Arnold. Ansiedelungen. 334). Etymologia wido-

cznie nacignita. By moe powysze Wilcesburgi VIII w., kiedy u Niemców

miast jeszcze nie byo, oka si sowiaskimi grodami, .ile oljecnie, nie majc pe-

wnych dowodów, twierdzi tego nie mamy podstawy.

'") Szc/.ególy, wyj tom I s. 176— 182.
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rzek Unstruty i Ory, przez co wzmocnili swe stanowisko na za-

chód od ujcia aby,"*") Zostawao im dokona to samo z pó-

nocnej strony tej rzeki.

5. Napór Saksów. Wywyszenie Wgrów. Przewaga Obodrytów.

Kraj pooony midz}- doln ab a Szlej póniej Nordal-

bingi zwany, najwicej by wystawiony na napady nieprzyjació.

Saksy starali si coraz wicej ziemi zachwyci: Sowianie swej

wasnoci bronili. Wojna podjazdowa, grabie, uprow^adzenie lu-

dzi w niewol, wreszcie naoenie daniny na pokonanego, zapa-

lay oba narody do nowych przedsiwzi, do odwetu. Adam
'Bremeski w XI w. opisujc dawn granic Nordalbingów od

Sowian, zatrzyma uwag nad jeziorkiem Agrimisvindil, teraz

Stoeksee. Przy tern jeziorku, powiada Adam, bi si niegdy

Burwido ze Sowianinem, w pojedynku zabi go i na tem miej-

scu pooono kamie na pamitk.^') Takich zaj midzy

Sowianami i Saksami musiao by duo, jak podobnie bywa

u ludów yjcych w pierwotnej prostocie. Ztd rosy podania

i bohatyrowie, którzy naladowców znajdywali, krew bowiem

w obronie ojczystej ziemi przelana wywoywaa u Sowian zawsze

i wszdzie nowe powicenie si, podniecaa nowe pokolenia do

odwetu za krzywdy praojców.

Wysunici najwicej na zachód Wgry musieli dwiga
cay ciar wojny z Saksami i Danami. Opanowanie przez Sak-

sów ujcia aby, a przez Danów okolic r. Szlei wskazuje, e
w pierwsze czasy starcia si z nieprzyjaciómi, Wgry nie umieli

broni si i to potwierdzaj sagi, mówic, e Sowianie walczyli

bez naczelników i bez zwizku ich dziaa. Duga wojna i kl-

ski nauczyy Wgrów, jak wojn prowadzi wypadao. Poczli,

wedug sag, wybiera sobie wodzów i wtedy dopiero lepiej po-

•»o) Wy2ej, tom I. s. 231.

*i) Adam II, 15. Agrimesyindil . . . nbi et Bnrvi(lo fecit diiellum contra

campionem Sclavorum iiiterfcj tqiie eiini et la] is in eodem loco positus est in me-

moiiam.
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•^zo. A /.f tak byo w istocie, wiadcz nastpne sowa Hel-

molda. ..Kraj Wgrów b)4 niegdy zamieszkay przez najdziel-

niejszych mów, znajdujc si bowiem na przodzie caej So-

wiaszczyzny, mia za ssiedztwo duskie lub saskie ludy i wszyst-

kie wojenne napady lub sam najprzód czyni, lub od innych je

w^•trzymywa musia." '-) Wojna wic rozbudzia ycie u W-
grów, natchna koniecznoci ustanowienia wadzy i ..tacy by-

wali u nich niekiedy królowie, e panowali nad caym krajem

Obodrytów, Chyanów i nawfet t3xh Sowian, którzy jeszcze bar-

dziej odlegymi byli."^^) Musiao to by jednak bardzo dawno,

albowiem w VIII w. Obodryci nie tylko nie zaleeli od Wgrów,
lecz owszem sami, stanwszy na czele zwizku ludów, rzdzili

i krain WagTÓw, o których dzieje milcz a do XII w. Jakim

sposobem Obodryci wzili przewag nad Wgrami — wiadomo-

ci znikd niema, lecz zapewno nie obeszo si bez przemocy or-

nej, bez wpywu stronnictwa ksicia, który w VIII w. wystpuje

jako przewódzca si zwizku obodr3'ckiego i wczenie wchodzi

w prz3'jazne stosunki z Frankami.

§ 30.

Sowiaszczyzna nad-dunajska w VI—VIII w.

I. Stan kraju w VI w. Najazdy Longobardów i Awarów.

Po upadku wadzy rzymskiej i opanowaniu przez Niemców

bogatych miast rzymskich w Noryku i nad górnym Dunajem a
do Pasowa, w kocu V w., a wkrótce potem, po podbiciu Durzy-
ców przez Franl<ów i Saksów r. 531, Sowiaszczyzna stracia

obszern terrytoryj, na której teraz mieszcz si Bawarya i Tu-

ryngia. Królowie Franków, umocowawszy- si nad Menem i Win-

d (Unstrutem.), podbijali powoli drobnych ksit niemieckich

nad górnym Dunajem i Renem, szerzc tym sposobem panowa-

*^) Helmolfl, I, 12.

^^J Ibid.
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nie bwoje na ziemiach sowiaskich, a do Czeskiego lasu i wierz-

chowin Solawy.

Nad rodkowym Dunajem od czasu Atyli nie byo spokoju.

Rzadko znajdywa si gdziekolwiek kraj tak mocno opustoszony

jak Pannonija, w której Goty, trzymajc stanowiska, lupieyli s-

siadów, a nim nie przyszo im do gowy opuci zniszczona

Pannonij i wynie sie do Italii (r. 486). Lecz na ich miejsce

zjawili zi Longobardy. Wasajc si dugi czas po niewiado-

mych szlakach, Longobardy w kocu V wieku ukazali si nad

Dunajem, gdzie pobiwszy Herulów fr. 497), osiedli r. 526 na zie-

miach Rakusów, w tak zwanym Rugilandzie,') przez namow
imperatora Justiniana,-') dla powcigania Sowaków, których

wzrastajca od czasów Atyli potga, zagraaa granicom cesar-

stwa Wschodniego. Nad Sowakami (Gepidami),-') po mierci

Turizenda, panowa Kunimund,"*) paajcy dz odwetu Longo-

bardom za doznane od nich krzywdy. Wódz Longobardów Al-

boin, take nienawidzc Kunimunda, szuka zrcznoci do napadu

na niego, ale Sowacy byli silni, zaczepia ich byo niebezpie-

cznie. Alboin szuka sprzymierzeców.

Tymczasem, w podbitej przez Franków i Saksów, Sowia-
szczynie dziay si okropne rzeczy. Saksy mordowali lechów^,

ujarzmiali ludinów (litów), wyzuwali ludno miejscow z posia-

doci ziemskiej. Franki nie mieli wprawdzie potrzeby chwyta

si podobnych rodków, bo ziemi dla osiedlenia si znajdowali

podostatek w Gallii, a w ludziach swego rodu czuli potrzeb

dla wzmocnienia swych stanowisk nad Renem. Nie byo wic

') O pochodzeniu Longobardów wyej ij 8, VI, O Rugilandzie § 8, III, .
take tom II, s. 104.

-) An. 549 Justinianus urbem Noricum ac Pannoniae munitiones alique loca

Longobardis donavit. Procop de bello Goth . . . u Strittera. Dacica § 21.

'') Zamiast nazwy Gepidów, uywam : Sowaków. Porów, dziea tego Tom
II, s. 92.

*) Niekoniecznie Kunimund ma by imieniem niemieckiem, jak si wielu

zdaje. U Litwinów: Narymund, Skirmund. Jamund, Alimund i wiele innych pndo-

bnych imion wiadome Ijyly od dawna.

Tom lU. 2
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powodu Frankom rugfowa ludno miejscow Z ziemi, lub mof-

dowa ja, ale pozbawienie praw obywatelskich, poddanie ludu

miejscowego pod absolutne rzdy grafów, byy nastpstwem pod-

boju, w skutek którego tylko zwycizcy liczyli sie penoprawymi

obywatelami kraju, a zwycieni zostawali na lasce zwycizcy. Mu-

sieli jednak Durzycy, w dzielnicy frankskiej. czu mocno utrat

niepodlegoci, gdy podczas powstania Saksów przeciw Klota-

riuszowi (r. 555), ludini (liti), nie zwaajc na nienawi do Sa-

ksów, przyjli udzia w powstaniu, za co Klotariusz spustoszy

Durzysko.^) Póniej Saksy, odmówiwszy Klotariuszowi trybutu,

wywoali now wojn z ronem szczciem proAvadzon i a do

Renu szerzyli upiee,") ale wrogami Sowian by nie przestali.

Byl to czas bardzo nieszczliwy dla Sowian zachodnich.

Durzycy stkali pod przemoc i uciskiem Saksów. Sowianie

z nad Menu i wierzchowin Dunaju musieli znosi absolutne rzdy

grafów frankskich i drobnych ksit niemieckich. Sowianie

w Noryku i Recyi byli gnieceni nawa Niemców% którym za-

chciao si moczary i piaski pónocnej Germanii zamieni na

siedliska w Alpach, a tu jeszcze wóczgi Longobardy spokój

w Rakusach zakócili. Nie do tego! Horda Awarów z 20,000

zo/ona, uchodzc od tureckiego pogromu, ze wschodu na zie-

mie sowiaskie przybya okoo r. 530. upiec w okolicach

Karpatów, Awarowie po niewiadomych drogach dobiegli daleko

na. zachód i w r. 561, po mierci Klotariusza, napadli na Turyn-

gij, któr Lotariusz ledwo co przed tern, jako buntowniczy kraj

spustoszy. Nastpca Klotariusza Sigbert, wedug zapewnienia

•'') Saxonum et Francorum amicitia post obitum Thiedorici (Tierrego) forte

non diuturna fuit, si uidem jam anno 556 lites in bello erupere, cui etiam non

sine insigni clade immitisti Thuringi. Airaoinus, II, 27. O teme Marcellinus Co-

mes r. 556 pisa pod r. 553: Hlotarius ipse Saxones rebellantes juxta Yeseram flii-

viuni magna cedae domuit et Thuringiam pervasam devastavit. Chroni.

Gregorius Turonensis 1. IV, c. lo take wiadczy, e Klotariusz, idc na

poskromienie Saksów, spustoszy! Turyngij za pomoc okazana Saksom, ale o litach

nie w/miankuje. Zdarzenie lo wydawcy Grzegorza odnosz do r. 555.

"; Gregor. Tur. IV, c. 14, 16, Marcellinus Comes. Chroni, pod r. 555, 556.



kronikarzy, pobi Awarów nad aba r. 562/) ale có znaczy wy-

maganie Bajana, aby Sigbert dostarczy ywnoci Awarom, po

otrzymaniu której dopiero Bajan ustpi. **) W kilka lat póniej

Awarowie znowu napadli na Turyngije, pobili i do niewoli ujli

Sigberta (r. 567), którego Bajan uwolni po otrzymaniu znacznego

wykupu. Poczem Bajan i Sigbert yli w zgodzie.**)

2. Zmowa Alboina z Bajanem przeciw Sowakom. Wyjcie Longobardów

do Italii (r. 568).

wietne powodzenie Bajana stawio go wysoko w oczaci

takiego jak on upienika Alboina. Dwaj wóczgi, szukajcy

upów, przytuku i sawy, prdko sie porozumieli i weszli w zmo-

w przeciw Sowakom, z tern, e w razie pokonania Sowaków
(Gepidów), Alboin poow zdobyczy i cay kraj sowacki ustpi

Bajanowi. Przeraony t zmow Kunimund szuka wsparcia

u imperatora wsciodniego, obiecujc ustpi mu rem (Syrmije),

i cay kraj na poudnie od Drawy, '^) lecz gdy ten ociga sie

z nadesaniem posików, Alboin napad na Kunimunda, zabi go,

z czaszki jego kaza zrobi sobie czasze do napoju, a pozosta

po nim córk jedynaczk Rozamund za maonk poj. ^') Ta-

kim sposobem pastwo Sowaków (Gepidów), wzniesione usio-

waniem Ardaryka w r. 454, pado w r. 568 i odtd Sowacy nie

mieli ju swyci królów. Awary zajli Pocisie t. j. porzecze Cissy

od Karpat do remu.

Zagrzany powodzeniem Alboin umyli zrobi wypraw do

Italii, aby tam panowanie swoje zaoy. Ustpi wic Awarom

Pannonij, w której Longobardy 42 lat siedzieli, z warunkiem,

') Gregor. Turonen. IV. 23, jako dziejopis Franków mo/.e i ubarwi zwy-

ci/.two niepewne.

**) Menander, excerpta. 23.

") Gregor. Turon. IV. 29.

'<>) Menander, excerpta. 24, 25, 26,

") Chronicon Gothanum, w Origo gentis Longobardorum. U Pertza. Mon.

Ger. T. IV. p. 644.

3*
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e jeliby kiedy Longobardom wypado powróci, Awarowie

ustpi im ten kraj bez boju.'-') ].os sprzyja Alboinowi w Italii,

umocowa si tam i zawsze zostawa w przyjacieiskicli stosun-

kach z Bajanem, wspólnie trzymajc sie przeciw cesarstwu Wsclio-

dniemii i Frankom.

3. Zwierzchnictwo Awarów w Sowiaszczynie. Powstanie Sowian.

Samo. król sowiaski (r. 627).

Zajwszy Pannonije, Awarowie trzymali w swych rekach

Dunaj od granic bawarskich a do remu (Syrmi), a umoco-

wawszy si w swych obozach, hringach, nad Dunajem, rozkazy-

wali ludom na poudnie od Karpatów zamieszkaym. Z tycli obo-

zów trzli oni potg cesarstwa Wschodniego i mocno napierali

na Turyngij, do której wodzowie Bajana skuteczne przedsibrali

wyprawy i jeszcze w r. 596 otrzymali opat od Franków. '=)

Oczywicie garstka Awarów nie mogaby nigdy nic podobnego

dokona, gdyby nie znajdywaa poparcia w ludnoci miejscowej,

gdyby Sowianie nie stawali ochoczo do ich szeregów. atwy
wzrost potgi awarskiej tómaczy si spokojnem wzgldem nich

zachowaniem si Sowian, zagroonych wdzierstwami Franl^ów

i Niemców. Los ujarzmionych Durzyców, naddunajskich Ku-

banów i innych w Bawarii ludów sowiaskich, nie móg by
obojtny Serbom, Czechom, Morawjanom, Rakusom. Przebiegi

Awarów, wymoenie daniny, nawet zupieenie okolicy niczem

byy w porównaniu z jarzmem franko-niemieckiem, z pozbawie-

niem krajowców wasnoci ziemskiej, a niekiedy i osobistej wol-

noci. W obec tego Sowianie godzili si z Awarami i do ich

szeregów stawali. Upojeni wyszoci wojenn nad Sowianami,

Awarowie do boju stawiali ich w przednich szeregach, przez szy-

derstwo nazywajc ludem dwojego wsparcia (befulci), dla tego

*2) Chionicou Gotbanum jak wyej. W. G. IV. p. 644.

'^) Pauli Warncfridi, diaconi. De Geslis LongobaKlorum, ed. Hamburgi

161 1, lib. IV. ca;



niby, e ci Sowianie nie mogli zej z placu, majc w tyle Awa-
rów, którzy w razie niepowodzenia, w ostatniej potrzebie pomoc

nieli. Zarozumiao Awarów i gwaty przez nich czynione o-
nom i córkom sowiaskim, nieprzyjanie usposabiay ku nim

ludno miejscow. Wedug powieci wspóczesnego mnicia Fre-

degara, synowie Awarów z niewiast sowiaskich zrodzeni, nie

mogc znie uciliwego postpowania Awarów, odrnówili im

posuszestwa i rozpoczli powstanie. Przybyy w tym czasie do

kraju Sowian, w celach handlowych kupiec Samo z towarzy-

szami,^^) przyczy si do powstaców, walecznoci sw wzbu-

dzi ogólne podziwienie i pomóg do zwycienia Awarów. So-

wianie przez wdziczno wybrali go swym królem ^^) r. 627.

4. Walka Sowian z Frankami (r. 630). Derwan serbski. Radulf wiel-

korzdca Turyngii sprzymierza si ze Sowianami (r. 641). Zgon Samona

i upadek jego pastwa (r. 662). Przewaga Franków.

Dzieje nie wspominaj gdzie byo ognisko pastwa Samo-

wego, domysowo tylko, z niektórych napomknie wnie mona,

e Morawy i Czechy byy jdrem jego królestwa,^^) atoli rzecz

pewna, e jak Morawianie, Czechowie, tak równie i Sowianie

illyryjscy. uyczanie, Slzanie, Serby, Pomohanie, Poradnicza-

nie, prawdopodobnie a do Burzyskiego lasu ze swoimi lechami

i zwierzchnikami w krótkim czasie weszli do skadu nowo za-

wizanego pastwa. Ale pastwo to, w kolebce swej miao ju
gotowego wroga we Frankach, którzy, jak si zdaje, szukali

powodu do wojny. Powód podali sami Sowianie ograbiwszy

'*) z Sennonagus pagus, który wedug objanienia Dom-Ruinarta, w wie-

kacli rednich zwal sie Sonegi, Sennonegia. lady tej nazwy przechowuj sie dotd
w nazwie lasu Soigne i miasta Soignies 015 kilometrów na pólnoc-zachód od Mons
w Belgii. Chroniue de Fredegaire, przekad Gi7,ot'a r. 1861. T. II. str. 471. Pe-

wniej jednak, wedug uwagi Palackipgo, Samo pochodzi z Weletów, w Batawii za-

mieszkaych.

^') Fredegar. Chronicon 48; Lelewel. Narody VIII, 27.

'^) Bielowski. Wstp krytyczny do dziejów Pol. r, 1850, str, 470. — Sza-

farzyk. St. S. § 39. 2.
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i po/abijaws/y kupców frankskich. Pose Dagoberta, króla Au-

sitrazyi, Sichar dugo nie mogc zyska posuchania u Samona,

przebra si w strój narodowy sowiaski i niespodzianie przed

nim stan. Na zaniesion przez niego skarg Samo .owiadczy,

e gotów jest wymierzy sprawiedliwo, atoli wprzód chce wie-

dzie, jak dalece w zajciach z Frankami wina bya po stronie

Sowian, lub Franków? Sichar poczytujc to za obraz swego

monarchy, zawoa: ,.i ziemia ta i lud ten poddane by winny

panu memu." Z godnoci rzek Samo: „ziemia ta i lud ten

uznawa moe pana twego o tyle, o ileby go przyja ze mn
czya." Ale Sichar z zapalczywoci rzek: „Niepodobiestwo,

aby chrzecianie i sudzy boy w przyja z psami wchodzili."

„Jeli jestecie sugami boymi, a my psami boemi, zawoa Sa-

mo, wolno nam jest ksa was, ilekro przeciw woli boej dzia-

acie," — poczem wypdzi posa. Dowiedziawszy si o tem, Da-

gobert uniós si dum i powoa ca Austrazyj przeciw Sa-

monowi i Sowianom. Wojsko Franków trzema kolumnami ci-

gno do krajów sowiaskich. Longobardy take na wezwanie

wystpili ze swych stanowisk w Italii, lecz Sowianie gotowali

si do statecznego oporu. Jaki oddzia Alemannów, pod wodz
Kradoberta odniós zwyciztwo, Longobardy take zwycizko po-

stpowali i mnóstwo jeców chwytali, ale Austrazyanie okry-

wszy Wogastisburg, ^

')
gdzie w znacznej liczbie zamknli si naj-

w^aleczniejsi Sowianie, po trzydniowym boju zupenie rozbici

zostali; niedobitki ich ratoway si ucieczk, rzuciwszy obóz

i rynsztunki wojenne r. 630. W pogoni za Frankami, Sowianie

zniszczyw^szy mnogie okolice w Turyngii i ssiednich krajach,

wpadli do pastwa Franków. Wtedy Derwan zwierzchnik Ser-

bów^ niegdy podlegych f>ankom, z ludem swym podda si

pod wadz Samona.^**)

W dziejach nie objaniono gdzieby mianowicie byy posady

>') Gdzie dzi Domazilice w Czechach, a wedug innych nad Dunajem w Ba-

waryi niedaleko Ingolstadu, patrz map ^y dziele Szen^bery. Zapadni Slovane.

**) Fredegar. Chro 68.
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Serbów, którym Derwan przewodzi. Badacze, nie majc innych

w tym wzgldzie wiadectw, szukaj wsparcia u pisarza VI wieku

Yibiusa Seuestra, wedug którego Laba dzielia Swewów od

Serbów, ^^) Z tego badacze wnioskuj, e niegdy Swewy mie-

szkali na zachód od aby, a na wschód o tej rzeki Serby i e
z ustpieniem w V wieku Swewów na zachód, Serby napynli

do krainy miedzy ab a Solaw.-")

My tego domysu przyj nie moemy, przesiedlania si

Swewów i Serbów niedopuszczamy, bdc przekonani, e ju za

czasów Strabona i Tacyta, Serby midzy Solaw a ab, dali si

pozna pod nazwiskami drobnych plemion: Mogilanów i Sibinów —
(Serbinów? ). Yibiusowi wdziczni jestemy za wczesne wymówienie

nazwy Serbów nadabskich (Cervetiis), ale na zapisku jego nic

opiera nie waymy si.

Serby byli czci Swewów, do których mnóstwo innych

ludów, a do morza Batyckiego i Wisy naleao, a z któregoby

brzegu aby Serby siedzieli, Vibius nepowiedzia i dla tego z za-

pisku jego nic wycign nie moemy.-') Póniejsze wiadomo-

ci wskazuj na krain midzy ab i Solaw, jako na ojczyzn

Serbów, tak zwane Serbsko i niema wtpliwoci, e z tej wa-
nie krainy, pogranicznej z Frankami (w Turyngii), Derwan hod
Samonowi zoy. ^^)

Ledwo rok upyn po bitwie Domalickiej (Wogastisburg),

a ju Sowianie powtórnie upieyli w Durzysku (632) i dla ich

1") Albis Gernianiae Suevos a Servitiis (w innych Cervetiis) dividit, mergitur

in Oceanum.

'^) Szafarzyli. Star. Slow. § 9, 4, ij 43, 3,

^*) Zapisek Yibiu.sa Seuestra, przez niego dla syna przeznaczony, nie celuje

znajomoci geografii. atanina na jak zdobywali si ludzie staroytni, pozbawieni

monoci zebrania pewnych wiadomoci geograficznych, czy moe suy za podsta-

w bada. Niektórzy (Lelewel) myl, e Vibius pisa w III w.

--) Powtpiewajc, aby u Sowian istniao imi Derwan, Szafarzyk domyla
si, e moe nazwa ta omykowo napisana, zamiast ksi Drewanow, gazi Serbów

zaabskich; podobnie jak u Chorwatów by Chorwat, u Lechów Lech, u Czechów
Czech. § 43, ,. Ale Fredegar wyranie powiada: Dervanus dux gentium Surbio-

rum, qui ex genere Sclavorum erant. Jasno i bez komentarza!
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pow.cionienia, Ddgobert, zebraws/y wojsko w Mecu, sam sta-

n na czele, przez Ardeny spieszy! nad Ren, by dokona prze-

praw pod Moguncy. Wyborowi wojownicy Neustryi i Bur-

gundyi ze swymi grafami, poczyli si z posikami od Saksów,

którzy za przyrzeczenie walczy energicznie ze Sowianami, oswo-

bodzeni zostali od corocznej daniny wadzcom Franków 500 krów,

do czego zobowizani byli jeszcze za Klotariusza. Z niewiado-

mych jednak powodów wyprawa ta niedosza do skutku, a w na-

stpnym r. 633 Sowianie, pod przewodnictwem Samona, opa-

nowawszy cae Durzysko, ogromne spustoszenie w pastwie

Franków sprawili. Dagobert zamiast spiesznego pociodu dla

wstrzymania nieprzyjaciela, wróci do Mecu, gdzie za porad bi-

skupów, syna swego Sigberta mianowa królem Austrazyi, ale

wkrótce potem wielkorzdzc Durzyska naznaczy Radulfa. Ten

da odpór Sowianom, lecz póniej porozumiawszy si z nimi, po-

wsta przeciw Sigbertowi, wojska jego pokona i w tak wzbi si

pyci, e si Icrólem Turyngii uwaa, a dla utrzymania zajtego

stanowiska zawar zwizek ze Sowianami-") r. 641.

Zwizane naprdce potn wol i genialn przezornoci

Samona, pastwo sowiaskie ze mierci swego twórcy r. 662

rozpado si.-^) Czeciowie, Morawianie, Serby, Milczanie i inni

-•'') Fredegar. Chro. 74. 87.

-^) Chocia, wedug Fredegara, Samo by natione Francus, ale badacze zwa-

ajc na jego imi sowiaskie, mniemaj, e móg by Sowianinem, z towarzyszami

zbiegym z Icrajów zostajcych pod panowaniem Franków, dla niesienia pomocy spó-

rodakom w powstaniu przeciw Awarom. Palacki mniema, e Samo pochodzi ze

sowiasl<ich Weletów w Batawii, którzy dugo opierajc sie Frankom i Fryzom>

za Dagoberta podda sie musieli. Szafarzyk zauwaa, e w dawne wieki tak zwani

gocie, kupcy, razem bywali i bojownikami, a w czasie wojny czsto caym pó-

kom przewodniczyli, Szafarzyk, przyjmujc na uwag przyjazne przez Sowian

przyjcie Samona, jego nienawi wzgldem Franków, widzi w nim Sowianina,

przybyego z pod wadania Franków, nad Lab. Szafarzyk. Star. Sów. § 39, j.

s. 435-

Niektórzy badacze, niezrozumiawszy Fredegara, mylnie twierdzili, jakoby Samo

by poddanym Dagoberta. Leulsch. Margraf Gero. 222.

Wszake Fredegar nigdzie nie powiedzia o teti, a wyraenie jego natione
Francus, wypada tómaczy, wedug poj VII w., e Samo pochodzi z pastwa
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okoliczni Sowianie wrócili do swej dawnej ud/ielnoci. Z wiel-

kiego dziea Samowego ladu nie zostaJ^o. Oczywicie ludy so-

wiaskie w owej epoce nie dorosy jeszcze do pojcia konie-

cznoci wyrzeczenia sie swej udzielnoci plemiennej na korzy
pastwa. W innym czasie i miejscu powolne rozwijanie sie lu-

dów, na zasadzie icVi rodowego bytu, mogo byo przygotowa

ywioy dla stworzenia silnej spoecznoci, ale tu niebezpiecznie

byo zostawa dalej w plemiennym bycie, bo za Solawa stay zor-

ganizowane siy Franków, gotowe do najazdów i zaborów. Z lu-

dów niemieckich: Fryzy, ^Alemanny i Szwaby stali ju pod roz-

kazami królów Franków, a icli duki z druynami oreników, opa-

nowawszy sowiaskie ziemie w Durzysku, Bawaryi i Rakusacli,

przez zwizki pokrewiestwa i jedno religijn z Frankami, po-

czuwali sie do solidarnoci w obec szeroko rozsiadycli udów

sowiaskici. Wreszcie energia królów Franków, wspierana

wpywem duchowiestw^a i ide monarchii, majcej zastpi da-

wne cesarstwo Rzymskie, przygotowyway wzrost potgi, z któr

Sowianom liczy si wypadao. Z ludów niemieckich jedni Saksy

zostawali jeszcze w plemiennym bycie i niepodlegoci, ale nowy

porzdek rzeczy, który owion zachodni Europ, niedugo po-

zwoli Saksom uywa dawnej swobody. Niepojmowali tego So-

wianie i wyej stawia swe pograniczne spory z Saksami, ni

ogólne niebezpieczestwo, sami pomagali do ich ujarzmienia.

W dziejach zapisano, e gdy major domus Pepin Krótki, cign
przez Durzysko w okolice Mansfelda dla poskromienia swego

brata Gryfa, który bdc niezadowolonym z wyznaczonej mu
dzielnicy, poruszy przeciw Pepinowi Saksów, na spotkanie wojsk

Pepina wyszli zwierzchnicy surowych ludów sowiaskich, gotowi

mu pomaga ze stutysicami wojowników. Zagroeni potg Fran-

ków i Sowian, Saksy prosili o pokój i upokorzyli si przed Pepi-

Franków, w którym oprócz Franków i Niemców, petno byo Sowian w Turyngii,

nad Menem, górnym Dunajem i w Batawii przy ujciach Renu. Nazwa Samo, jak

uwaa Szafarzyk (Star. Sów, § 39 s, 436) waciwa Sowianom. Dodamy, e i te-

raz u Rusinów, czsto sie zdarzaj nazwiska: Samu, Samson.
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nem'-"*) r. 748. Byli to bezwtpienia Obodryci i pograniczni Ser-

bowie, którzy w tym czabe stanowili zwizek z Polanami przeciw

Czechom i ich przyjacioom Lutykom

Odwieczne spory graniczne miedzy Obodrytami i Weletami

pobudzay ich do szukania postronnej pomocy. Czesi owiadczyli

sie przyjaciómi Weletów i wspólnie z nimi trzymali. Serbowie

trzymali stron Obodrytów i zgodnie z ich widokami dziaali,

wzmagajc swa si zwizkiem z uyczanami i Polanami. Duch

niezgody, powaniwszy pónocno-zachodnie Sowiany, ustpywa

czasem pod wpywem okolicznoci, ale w gruncie przetrwa dugo

i dawa si czu jeszcze w XI wieku.

Miedzy Serbami i Saksami toczyy sie drobne, pograniczne

spory, na wiksze jednak midzy nimi zajcia dzieje nie wskazuj.

Saksy mieli wicej do czynienia ze Sowianami dolnej aby, Obo-

drytami i ich ssiadami
;

przytem niebezpieczestwo grozio im

cigle ze strony Franków, tam wic sw baczno zwraca mu-

sieli. Frankowie za, zajci organizacy ogromnego pastwa z ró-

nych burzliwych ywioów zoonego, nie mieli potrzeby i ochoty

zaczepia Sowian, w których nawet sprzymierzeców przeciw

Saksom znajdywali. Od ostatnich wic rozpraw z Frankami za

Samona w VII wieku, lat sto z gór uywali Sowianie pokoju

i a do koca prawie VIII wieku utrzymali si w posadach, ja-

kie po podbiciu Durzyców r. 531 w ich mocy zostay. Ale oto

pod koniec VIII wieku kocz si czasy pomylne. Burza nad-

cigajca z Zachodu, zastaa ludy sowiaskie porónione midzy

sob, nie majce ani centru, ani wadzy, okoo których mogyby

si skupi ogromne ich siy, dla wspólnej obrony. Byo ludu

mnego i gotowego do wszelkich ofiar wiele, byo. rodków ma-

teryalnych podostatek, bya umiejtno prowadzenia wojny, ale

-5) Annales Mettenses s. a. 748. — Eginhard annales a. 748 nie wspomina

o przybyciu zwierzchników sowiaskich, a tylko wzmiankuje, e Grifon z Saksona-

mi obozowa nad r. Oker w Orheim, a Pepin Krótki, idc przeciw niemu z Turyngii,

zatrzyma sie nad r. Meissaha (teraz Meissau) w miejscu Skahningen, teraz Schóningen

w Brunwickiem, niedaleko granicy Allmark.
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brakowao wodza wyszego umysu, któryby na wzór Samona

umia poczy tumy, uj je w karby posuszestwa i da do

pojcia, e sprawa narodowa, bya wysza nad wszelkie spory

plemienne.

Wród takiego pooenia nadabskiej Sowiaszczyzny, roz-

pocza sie 33letnia wojna (772— 804) Karola W. z Saksami,

w celu icli oclirzczenia i wcielenia do cesarstwa. Wojna ta mo-

ga owieci nadabskie Sowiany, e najazd Franków nie ogra-

nicza sie czemkolwiek, a dy do zupenego podboju tycli

ziem, które mu sie po drodze nawiny, e wobec gronej potgi

Karola W,, icli domowe wanie mogy poda powód wtrce-

nia si do ici spraw wewntrznycli, lecz Sowianie nie pojmujc

tego, podnosili swe spory domowe wyej nad ogólne niebezpie-

czestwo. To te kiedy liufce Karola W. w zaborczym zapdzie

dotary do aby, Sowianie zamiast poczenia si dla wspólnej

obrony, niezaprzestali swyci sporów; Obodryci nawet owiadczy-

wszy si z przyjani dla Franków, drog Karolowi W. na Po-

morze wskazali.

§ 31.

Zagroenie niepodlegoci Sowian przez Karola W.
I. Najazdy Karola W. na ziemie sowiaskie nad ab r. 780. Napad

Serbów na Turyngij r. 782. Wyprawa Karola W. przeciw Weletom

r. 789. Wyprawa Obodrytów przeciw Nordludom r. 798.

cigajc niepokornyci Saksów, wojsko Karola W. dotaro

do rzeki Owakry (Oker)'), nad któr eay siedziby wsciodnich

Saksów, potem posuno si ku abie i tam, przy ujciu r. Ory,

Karol W., rozwinwszy swój obóz, regulowa sprawy Saksów

z nad r. Owakry ze Sowianami z nad aby r. 780.-) Byy to

pierwsze odwiedziny ziemi sowiaskiej przez Karola W. i pier-

wsze wdanie si w sprawy Sowian, widocznie spokojne, ale o co

1) Wpadajca z lewej strony do r. Aller.

2) Eginhard. Annales. a. 780. U poety Saxona rzeka nazywa sie Hora,
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by tu cln>il/ilo nie wiemy. Domyla sie tylko moemy, e nie-

poro/aimieiiia miil/y Obodrylami i Weletami poday powód kró-

lowi Franków do podtrzymywania swych przyjació Obodrytów,

przeciw Weletom przyjacioom Saksów.

Dwóch lat nie upyno jeszcze po odejciu Karola W. z nad

Laby, a ju dochodziy do niego wieci o napadzie Serbów na

Durzysko i na pograniczn Saksoni, gdzie ogromne spustosze-

nie sprawili.-') Rozkaza on Franlcom wschodnim i Saksom po-

skromi upieników, ale niespodziewane powstanie Witykinda,

zmusio Franków zwróci or przeciw zbuntowanym Saksom,

którzy okropn klsk Frankom zadali. Zniewolony by wice

Karol W. osobicie spieszy dla poskromienia Saksów, a dowie-

dziawszy si, e sprawca powstania Witykind uciek do Norma-

nów, postanowi surowo ukara buntowników i dla tego 4500

Saksów, oskaronych o udzia w buncie, kaza straci w Werden

nad r. AUer. Potem ciga Saksów niepokornych, mordowa

tysicami i w cigu dwóch lat (783—784) siedziby ich niszczy,

pali i zdoby Szeningen,*) w kraju wschodnich Saksów. Z tego

powodu zamierzona przeciw Serbom wyprawa speza na niczem.

Tymczasem "Welety, odwieczni nieprzyjaciele Franków,

o czem wiedziano na dworze Karola W., dopuszczali si gwatów

przeciw wszystkim ssiadom, którzy tylko byli przyjaciómi

Franków, szczególnie przeciw Obodrytom, tak e i napomnienia

królewskie w tej mierze do niczego nie posuyy.'^)

Postanowiwszy wic powcign Weletów, Karol W. przy-

prowadzi wojsko nad ab i na niej dwa mosty zbudowa.

Z nich jeden, obwarowawszy okopami, osadzi zaog i dopiero

potem szed do kraju Weletów r. 789,**) poczywszy si w dro-

^) Eginhard wyranie mówi, e napadli Serby z kraju miedzy ab i Solaw,

a póniej dodaje, e byli ssiadami Saksów. Annales. a. 782.

*\ Schoningcn 2 mile polud. od Helmszted w Brunwickiem na wschód

od r. Oker.

•"*) Eginhard. Vita Caroli Magni XII.

«) Eginhard. Annal. a. 789; Annal. Petaviani a. 789.
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dze z Obodrytami pod wodza Wliczana,') W jakim by miejscu

odbya sie przeprawa Franków — nie wiadomo, ale najpewniej

e gdzie nad dolna aba, w ssiedztwie Obodrytów, aby mie
pod rka pomoc swych sprzymierzeców, co atwo wnioskowa

mona z ostronoci, jakie przedsibra Karol W. dla zapewnie-

nia odwrotu.

Welety stawili nadzwyczaj mny opór, wyprowadzili w pole

liczne wojsko,^) lecz nie mogli wstrzyma naporu wojsk króle-

wskich, które wdarszy sie w sam rodek kraju, a do r. Pieny*'),

zbliay si do stolicy Dragowita, ze znakomitoci pochodzenia

i podeszego wieku uywajcego najwikszej powagi midzy wo-

dzami Weletów, Dragowit, niechcac dalej prowadzi wojny, wy-

szed ze swym synem i przybocznymi na spotkanie Karola W.,

da zakadników i przysiga zobowiza si do posuszestwa

królowi Franków. Inni ksita i wodzowie Weletów, idc za

przykadem Dragowita, take poddali si, poczem Karol W. po-

powraca ku abie po tej samej drodze, po której przyszed, prze-

by rzek po mocie, a urzadziw^szy sprawy Saksów, powróci do

Francyi r. 789.'")

W kilka lat póniej Saksy, tyle razy poskromieni, znowu

okazali nieposuszestwo Frankom, a zaabscy Saksy, zwani Nord-

albingami i Nordludami, sysze nawet nie chcieli o jakiej bd
zalenoci od Franków. Rozpocza si wic nowa przeciw Sak-

som wyprawa, pod wodza samego Karola W., którego wojska

doszy a do Bardengau,^') niedaleko aby. Tam w Bardewik

Karol W. oczekiwa przybycia posików od Obodrytów, których

ksiae Wilczan spieszy na poczenie si z Frankami, lecz na

^ ') Chroni. Moissiacensis, w Pertz'a Monum. Germ. I. 302.

**) Annal. Fuldenses. M. G. I. 350 magnis eos proeliis domuit.

8) Annal. Chesnii M. G. I 34 , et fuit usque ad Panam fluvium. — Piena,

przechodzc przez rodek ziemi Weletów, wpada do morza niedaleko miasta AYolgast.

i"j Carolus rex iterum per Saxoniam pervenit usque ad !5clavos qui dicuntur

Wilti, et yenerunt reges terrae illius cum rege eorum Tragovito. Annal. Laurisheim.

a. 789. Take Eginhard, Annal. a. 789 i poeta Saxo w Annalcb Caroli Magni,

^1) We wschodniej czci króiewstwa Haiinowerskiego.
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przeprawie przez ab, wpadszy w zasadzk przez Kordludów

postawion, zgin} r. 795.'-) mier tego wassala Franków^"')

i sprzymierzeca Karola W,, napenia ostatniego alem i we-

dug- wyraenia sie spóczesnego pisarza, dodaa mu energii do

ukarania Saksów, lewego brzegu aby, za ich zmow z Nordlu-

dami. Ponawiane pustoszenie siedlisk Saksów lat kilka cigno
si, lecz Nordludów ukara jeszcze nie byo monoci. Na ten

raz do byo roboty z lewej strony aby, gdzie po trzyletniem

mordowaniu i uprowadzaniu z kraju ludnoci, udao si spokój

przywróci. Ze zniszczeniem do szcztu prawie kraju midzy

Wezer a ab, nietrudno byo zagldn Frankom do kraju

Nordludów, ale Karol W. postpowa nadzwyczaj ostronie i za-

miast zbrojnej wyprawy, umyli drog ukadów skoni Nord-

ludów do ulegoci i chrzeciastwa. Nordludy jednak posów

pozabijali, innycli uwizili, domagajc si wykupu, nawet po-

wracajcego z Danii posa Franków Godszalka zamordowali.

Karol W. zbiera ogromne siy nad Wezer, przy Minden, lecz

i tym razem nie poszed za ab, ukaranie za Nordludów po-

ruczy swym wiernym sprzymierzecom Obodrytom, do których

wyprawi posów z poruczeniem poruszy wszystkie siy sowia-

skie.'*) Nim wyprawa przygotowywaa si, Karol W. zbliy si

do granic Sowian i w miejscu Bardenwik (Partunwich) sdzi

ich sprawy.'"')

Po zgonie Wliczana, w ziemi Obodrytów najwysz wadz
obj Drako, zapewno nie bez wpywu Karola W. Posuszny

rozkazom królewskim Drako wnet wystpi z ca sw sil prze-

^-) Eginhard. Annal. a. 795.

'') Wassum domini regis Wizzin regem Abotridarum. Annal. Laurislieim.

Mo. Ger. I. 36. Wigger. Meklenburgische Annalen. s. 4.

'*) Eginh. Annal. a. 796.
'•'•) W Annales Geulferbytani (Mo, Ger. s. 45) pod r. 798 zapisano: perre-

xit in antea in Saxonia usque in Partunwich, inde in nem Winidis, et ibi plaidavit,

sicut ipse voluit; et tulit obsides multos de Saxones, et pervenit ad Aquas. Sadze,

e Partunwich jest \iszl(odzona nazw Hardenwik. To samo w Chronicon Moissia-

ceasia. a. 798.
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ciw Nordludom, którzy na spotkanie jego dyli. Oba wojska

zeszy sie w miejscu Swentana (Swinden)^*^), na pograniczu po-

siadoci dwóch spierajcycli sie narodów. Drako osobicie ob-

j gówne dowództwo, a prawe skrzydo prowadzi do boju przy-

sany przez Karola W. wódz Eberwn. Bitwa zasza bardzo za-

cita. Sowianie odnieli zupene zwycieztwo, o czem Eberwin

donoszc swemu monarsze, doda, e w boju 4000 Saksów lego,

a w pogoni za uciekajcymi mnóstwo wybito, inni do domu ode-

szli w opakanym stanie.^") Drako ze znakomitszymi wodzami

pospieszy owiadczy Karolowi W. swój iod w Turyngii, gdzie

by przyjmowany Z nadzwyczajnemi lionorami.^'*)

Bdc zajty waniejszemi sprawami pastwa, Karol W.

poleci synowi swemu Karolowi uda si nad ab dla zaatwie-

nia spraw miejscowych. Na wie o zblianiu si królewicza,

Welety i Obodryci pospieszyli do niego, jako do sdziego, dla

rozstrzygnienia ich sporów. Królewicz wysuchiwa skargi, sta-

nowi wyroki, a tymczasem wszed w stosunki z Nordalbingami,

którzy pod wraeniem niedawnej klski w miejscu Swentana po-

niesionej, owiadczyli si z ulegoci r. 799.'")

Takimi sposobami, z pomoc Sowian, Karol W. przeama

opór Nordalbingów i trzyma w posuszestwie Saksów lewego

brzegu aby, przygotowujc zupene ich wcielenie do cesarstwa.

Z innej strony Saksy suyli Karolowi W. doskonaym rod-

kiem do powcigania pogranicznych Sowian, ilekro zechcieliby

przeczy woli królewskiej. Nadzwyczaj zrczna polityka lva-

rola W. oddawaa w jego rce obszerne kraje nad ab, bez

'^) Teraz Bornhowcd na polud.- zachód od jeziora Pluskiego. U poety

Saxona pisze sie Swentana. Niektórzy rozumiej pod tern „wite pole."

*") Eginh. Annal. a. 798; Annal. Laurisheim. a. 798 (M. G. I. 37) liczy po-

legych Saksów 2901. Chroni. Moissiacen. liczy 2800 (M. G. I. 303).

'*) Annal. Laurisheim. a, 798 „et in North-Thuringas ibi pervenerunt ipsi

Sclavi ad doniinum regem, et honorarit eos doniinus rex, ut digni erant mirice,"

1") Eginhard. Annal. a. 799.



.szczególnego wysilenia. Tymczasem na zachodzie Europy goto-

way -sie wy])adki. wpyw których mia niebawem dosign
i nad Lab.

2. Podniesienie idei cesarstwa rzymskiego. Zwizek Karola W. z papie-

em. Drako król Obodrytów otrzymuje od Karola W. Nordalbingij

r. 804.

W dzie Boego Narodzenia r. 800 papie Leon w bazy-
'

lice w. Piotra woy na gow Karola W. koron cesarska,

a lud rzymski okrzykn go Augustem, imperatorem Rzymian."")

Papie tym sposobem zaskarbi przyja i wspódziaanie wido-

kom kocioa najpotniejszego w tym czasie monarchy. Po-

mazaniec papieski rozumia, e podejmujc tytu cesarski, przy-

chodzi panowa wiatu w imi praw nalecych niegdy Rzy-

mowi, Poszli wic naprzód: jeden z krzyem, drugi z mie-

czem. Co koció podbi nauk Chrystusa, to cesarz zaraz przy-

czy pod swoje panowanie, co cesarz zawojowa mieczem, to

papie zaraz przycign pod wadz kocioa. Cesarz widzia

w religii rodek do poczenia podbitych narodów w Icarby po-

suszestwa cesarskiej woli, — papie mia nadziej panowa
wiatu przez or cesarski. Bawochwalcza Sowiaszczyzna przed-

stawiaa wyborne pole dla celów cesarza i kocioa; do byo
ludu do przysporzenia trzody kocielnej, do ziemi do powi-

kszenia majestatu cesarskiego. Ale pogaskie bóstwa i dawna

swoboda znajdyway u Sowian zamiowanie bez granic: misyo-

narze kocioa rzymskiego nie mieli zaglda za Solaw i La-

b, — or cesarski mia otworzy im drog.

Podjcie tytuu cesarskiego otoczyo wietnoci majestat

Karola W., wsawionego ju ujarzmieniem tylu krajów i ludów.

Przybywajce do niego w r. 802 poselstwa od imperatorowej

wschodniej Ireny, króla perskiego z bogatemi darami, miast wo-
skich z owiadczeniem hodu zatrzymyway cesarza w Akwisgra-

"j Jgiiiliard. Annal. a. 8oi.
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nie, zkd dla rozrywki niekiedy wyjeda w góry Ardeskie na

polowanie, a tymczasem wodzowie jego niszczyli kraj Transal-

bingów, W nastpnym roku cesarz przesiadywa w zamku Seltz-')

niedaleko Solawy, gdzie regulowa sprawy pogranicznych kra-

jów, a na zim wraca do Akwisgranu. Dopiero na wiosn

r. 803 prowadzi wojsko do Wigmodii,--) zkd ludno sask

przesiedla do Francy i, rozstrzyga spory midzy ksitami so-

wiaskimi, a Drak, wiernego sug, wywyszy nad innycli

zwierzchników obodryckich, mianujc go, wedug wyraenia Egin-

harda, królem, poczem kaza ludno Nordalbingów z onami
i dziemi wysiedli w gb pastwa, a kraj ich, zachodni cz
teraniejszej Holsztynii, odda swym wiernym sugom Obodry-

tom.--') Czynem tym cesarz osign podwójny rezultat: zapewni

pónocn granic przeciw napadom Danów i Weletów, albowiem

Obodryci jeszcze wicej zainteresowani zostali w utrzymaniu

spraw in statu quo i oprócz tego ostatecznie poróni ludy so-

wiaskie midzy sob. Teraz wic móg on miao obróci or
przeciw niepokornym Serbom i Czechom, do czego powodów

nie brakowao.

3. Wyprawy Franków przeciw Czechom i Serbom (805—806). Obwa-

rowanie Czartowa i Halle. Umocowanie granicy Franków ze Sowianami.

Chagan awarski, dociskany przez Sowian, ochrzci si, przy-

j imi Teodora i odda si pod opiek Karola W., z woli któ-

rego zaj stanowisko nad Dunajem midzy grodami Sarwar

-') Terali Konigshofen.

") Kraina miedzy Brema a Laba. Eginh. Annal. a. 804.

-^) Saxones transalbinos cum mulieribus et infantibus transtulit in Franciam,

et pagos transalbinos Abodritis dedit. Eginhard, a. 804.

Missisque inde exercitibus suis per diversas partes Saxoniae, tam perfidos illos

ad quos ultra Albiam transierat, quam illos qui in Yigmoti manebant et frequenti-

bus maleficiis populum Saiionum a via veritatis averterant, cum mulieribus et infan-

tibus, Deo auxilian.te, sapientissima dispositione de Saxonia per diversas vias diri-

gens, funditus exterminavit, et per Gallias caeterasque regiones regni sui sine ulla lae-

sione exercilus sui dispersit. Pagos transalbinos Abodritis dedit. Annal. Laurisheim.

a. 804. M. G. I. igi. W Translatio S. Alexandri wzmiankuje sie, e Karol W.
7. obu brzegów ?^aby 10,000 Saksów z onami i dziemi do Germanii i Galii wy-

siedli. Wigger. Mekl. Annal. s, 6.

Tom III. 2
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i Hainiburg".-^^ Ssiedni Sowianie, pod wodz Lecha, -'^) zniszczyli

terrytorije Awarów i tern podali powód cesarzowi do wojny.

W r. 805 cesarzewicz Karol prowadzi trzy wojska. Z nich

jedno, okrywszy góry Harcu, przez Solaw wpado do kraju

Gomaczów. zwierzchnika których Semila upokorzywszy, wtar-

gno z pónocy do Czech, gdzie poczywszy sie z innemi woj-

skami Franków, grasowao w krajach Litomierzyckim, ateckim

i Rakownickim. Czechowie w otwartem polu wystpi z ca
si nie wayli sie, — wojna toczya sie podjazdowa i w jednej

potyczce pad znakomity Lech. Franki szturmowali do grodu

Kadane (Kanburg) napróno i niczego nie dopiwszy ustpili po

40 dniach upieenia.-") Inny oddzia Franków zaj z pod Ma-

gdeburga okolic Genewara, zapewno dla tego, aby posików od

Weletów nie dopuci.-") Niepomylno wyprawy r. 805 na-

tchna Karola W. myl przedsiwzi rodki dla pewniejszego

pokonania Sowian. Zabroni wic swym kupcom sprzedawa

Sowianom, nie wyczywszy nawet Obodrytów, or i bro pod

kar konfiskaty zabronionego towaru.-^) Tymczasem wojsko ci-

-•) Boczek. Codcx diplomat. Moraviae N. 7 „inter Sabariam et Carnuntum."

?arvar przy zbiegu rzek Guntz i Raab w wgierskim komitacie Eisenberg, a Haim-

burg 9 mil na zachód od Wiednia.

-•'•) Rkopism Eginharda X wieku ma „Bechonem" i w klamry ujty wa-

riant „Lechonem", a e ostatni jest prawdziwym, wsl<azuj na to roczniki: Meteski

„ducem eorum Lechonem," ale u Pertza M. G. „Bechonem." W annal. Fuld. take

czytamy : regem eorum nomine Lechonem occidit. Wszystko to, jak zauwaa Ma-

ciejowski, przekonywa, e czytanie Lechonem jest starsze od Bechonem. Ob. Ro-

czniki i Kroniki r. 1850, s. 71, 72. Szafarzyk utrzyma nazw Bech. Star. SI.

§ 39, 4. Tomek wyraa si: lech czeski imieniem Bech. Daje kralowstwi Ceskeho.

1850, s. 26. "Wigger take czyta Lechonem. Meklenb. Annal. 7.

-•') Eginh. Annal. a. 805. Chr. Moissiacen. a. 805 (Semela) Annal. Fuld.

a. 805. Wigger. Mekl. Annal. 7.

-") Pooenie miejscowoci Genewara niewiadome, ale pewno, e z prawej

strony aby szuka wypada. Szafarzyk. Star. Si. § 43, 4.

-**) Capitulare Caroli Magni a. 805. De negotiatoribus qui partibus Sclavo-

rum et AvaroruTn pergunt et ut arma et brunias non ducant ad venundandum.

Quod si inyenli fuerint porfantes, omnis subatanlia eorum auferatur ab eis, dimi-

dia quidem pars partibus palatii, alia vero medietas inter missum et inventorem divi-

dalur. Erben. Regesta Boheniiae. 7. Tu bro, wyraz sowiaski, a wedug nie-

których badaczy gotski, uyty zamiast lorica.
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g-nite przy Waldaha w Turyngii,-") rozdzieliwszy si na trzy

korpusy, ruszyo do kraju Sowian. Jeden korpus przy ujciu-

Solawy przeby ab, drugi pod wod/a cesarzewicza Karola

wpad do serbskiej ziemi nad ab, niszczy j mieczem i gow-

ni, stoczy mordercz bitw z potnym i wyniosym (super-

bus) wadzc serbskim Miliduciem w miejscu Hwernafeldo,"'^)

gdzie Miliduci po zacitej obronie zgin r. 806."^) Po czem

wojsko cesarskie, owiecajc drog najazdu szerok un pal-

cycli si osad serbskicli, przeszo ab, wpado do pastwa Mi-

liducliowego i do szcztu zburzyo odwieczny gród milczaski na

grodziszczu niedaleko idowa. Ziemie po obu stronaci aby
ulegy ogromnemu zniszczeniu, najsawniejszy i najpotniejszy

zwierzclinik pad w obronie ojczyzny, a inni zwierzclmicy, sprzy-

mierzecy Miliducha, musieli si upokorzy i wyda swycli sy-

nów, jako zakadników niezomnego posuszestwa bogobojnemu

imperatorowi."'") W dziejacli nie zapisano jakby si zwa gród

-O) Chro. Moissiac. Super Duringani, qui vocatur „Walada." Pertz upa-

trywa: Valada prope Scheningen, co odrzuci Luden. Geschichte, V. 519, nota 22.

edebur (Archiw VII. 39) przyjmowa za Waldase, koo Bernburga nad Solaw,

^0) Gdzie byo Hwernafeldo i jak si po Slowiasku zwao — niewiadomo.

Ledebur szuka go nad r. Werra w Turyngii (Arcliiw VI, 35, 39). Ae temu

przeczy Cliron. Moissiac, która opiewa: Carolus movit exercitum suum utra Salam su-

per (luercliaueldo. Et tunc fuit interfectus Misito (Milito) rex superbus, qui regnal^at in

Suirbis. Et postea remeavit Abiam et vastaavit regiones illas. Et caeteri regis isto-

rum venerunt ad eum, et promiserunt se servituros pi o imperator i. s. a. 806 M. (f.

I, 308, II, 258. Zatem Hwernafeldo niezawodnie leao midzy Solawa i ab,
w Serbsku, a najprawdopodobniejszy domys Jencza, e pod tem nazwiskiem wy-

pada rozumie okolic teraniejszego miasta Gera nad Halsztrowem, w X. Reuss-

Szleitz. Pow. o Serb. królach, w Cz. Ma. Ser. 1849—50, I, s. 32.

•'") Carolus iunior cum exercitu a patre missus in Sorabos super Albim

tluviam liabitantes, depopulata Slavorum terra, ducem eorum Moiduch interfecit,

Annal. Fuld. M. G. I, 3, take Eginhard Annal. a. 806. Nazwy Miliduch i Mil-

sko maj jeden korze, lecz wzajemnego ich stosunku wjtlómaczy nie umiem. Pe-

wno jednak, e nazwa Icraju Milsko nie posza od imienia zwierzchnika, prdzej

ostatni nosi imi kraj przypominajce. Tego zwierzchnika Naruszewie/, zwal Mity-

duch (Hisi. Nar. Pol, III, 41), ale sdz, e wypada trzyma si bizmicnia mowy
serbskiej i zgodnie z ni pisa Miliduch,

^-) Wyraenie kronikarskie ,.pio imperatori", w Chro. Moiss. porów, wy-

ej w przypisku 30.
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przez l'"raiikó\v /burzony, ale sterczce przez kilka \viek<nv ruiny,

niedaleko idowa. przedmiecia Budyszyna, \vskazuj^i, e gród

ten le/.al w kraju ludu, przez staroytnych zwanego Batiny t. j.

Budyszanie.-'^) Moemy wiec domyla sie, e zamiast zniszczo-

nego przez Franków starego Budyszyna, Milczanie póniej wznie-

li nowy gród nad Sprewj — teraniejszy Budyszyn."'')

(rdy si to dziao w Serbsku i Milsku, korpus wojsk

z Franków, Alemannów i Burgundów zoony, wpadszy do Czech,

wielk cze kraju zniszczy, ale nic wanego nie dopi i ledwo

uj zdoa/^'') Niepowodzenie w Czechach i zacity opór Ser-

bów przekonay Karola W., e tu trudniejsza bya sprawa, ni

na Pomorzu, bo tu Sowianie wspólnie stawali przeciw nieprzy-

cioom. a nie pomagali im przeciw pobratymcom, jak si to

dziao midzy Obodrytami i Weletami. Zrozumia to Karol W.
i dla bezpieczestwa cesarstwa granice jego umacnia. Naj-

przód, z jego rozkazu, zbudowano dwie twierdze: jedne nad ab
w Czartowie przeciw Dziewina (Magdeburga), drug nad Sola-

w w Dobrohorze, nazwan Halle, ^'') poczem dopiero cesarzewicz

Karol rozpocz odwrót do Francii'''') r. 806. Dwie twierdze wy-

day si jednak cesarzowi niedostateczne dla wstrzymania napadu

masy ludów midzy ab a Wis, wzburzonych jego wdzier-

stwami na Pomorze, do Serbska i Czech. Postanowi wic urz-

dzi pogranicza wojenne (marki) t. j. osady wojenne, najwicej

przez Saksów osiedlone i pod rozkazy markgrafa postawione,

''^) Ob. wyej tom I. s. 58.

"*) Wedug Jcncza Budyszyn ma by zaoony po zniszczeniu dawnego

grodu niedaleko idowa (Pow. o Serb. król. C. M. S. 1840—50, i, 33). Ale ju
w II wieku Ptolemeusz znal Batinów, w tern wanie miejscu, gdzie teraz Budy-

szyn, — najprawdopodobniej wic, e u tych Batinów ju w II wieku byl gród

Budyszyn, bo u Sowian aden lud nie móg obej sie bez grodu.

"') Wedug wyraenia si Eginharda: ,,wojsko ustpio bez znacznej straty."

Annal. a. 806.

"") i\landavit rex Carolus aedificare civitates duas, unam ad aquilonem partem

Albiae contra Magadaburg, alteram vero in orientalem partem Sala, ad locum, qui

Yocatur Halla. Deinde revcrsus est in Francia. Chr. Moissiac. M. (J. I. 308.

3') Eginhard. Annal. s. a. 806.
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z obowizkiem by na pogotowiu do wystpienia w pole ilekro

niebezpieczestwo pastwa tego wymaga bdzie. Prawo z r. 807

stanowio, e w razie napadu ze strony Czechów dwie trzecie wo-

jowników powinni wystpi w pole, a w razie napadu ze strony

Serbów — wszyscy ogólnie. '^-j

§ 32.

Polityka Karola W. wzgldem Danów i Sowian.

I. Najazd Danów wspólnie z Weletami na ziemie Obodrytów. Wahanie

si Karola W. Drako obodrycki godzi si z Danami i wojuje z We-

letami.

Od dawnego ju czasu niemile patrzyli Duczycy na ugnie-

cenie przez Karola W. ich pobratymców Saksów. Królowie

duscy Sigfryd i Gotfryd podtrzymywali ducha niepodlegoci

w Saksach, dawali przytuek ich zbiegom i sam nawet prze-

wódzca powstaców Witykind znajdywa w Danii gocinne przy-

jcie. Duczycy gotowi byli orem wesprze Saksów, ale urok

potgi cesarskiej wstrzymywa ich od nieprzyjaznych kroków

nie tylko przeciw Frankom, lecz nawet przeciw ich sprzymie-

rzecom Obodrytom. Wszake wypdzenie Saksów od ujcia

aby i oddania ich siedlisk Obodrytom, wywoay takie oburze-

nie w Danii, e hamowana dotd nieprzyja do cesarstwa staa

si jawn. Król Gotfryd, nie zdoawszy drog ukadów z Ka-

rolem W. zaatwi spraw Saksów, zryzykowa si mieczem zgru-

chota przynajmniej panowanie Obodrytów przy ujciu Laby. Nie

trudno mu byo znale sprzymierzeców w Weletach, nie dla

tego, aby byli przyjaciómi Danów, lecz w skutek odwiecznej

nienawici do Obodrytów. Udao si take Gotfrydowi do zwiz-

ku wcign obodryckie ludy Smolanów i Linianów, którym nie

podobao si zostawa pod zwierzchnictwem Drki, przez Ka-

''*) Capitulare. a, 807. Si partibus Beheim fuerit necesse solatium ferre, duo

tertium praeparent. Si vero circa Sorabis patria defendenda necessitas fuerit, tunc

omues (dc SaxonibusJ generaliter veniant. Erben. Reg. lioh. 7.



- 38 -
rola W. wywyszonego nad innych zwierzchników zwizku obo-

dryckiego.

Po dokonaniu zmowy, Gotfryd z flota swa popyn do

brzegów obodryckich r. 808. Welety, ruszywszy na jego spot-

kanie, poczyli si z Danami i wspólnie z nimi kilka grodów

nieprzyjacielskich opanowali, (rotfryd zdoby wany port, przez

Danów zwany Rerik, który po slowiasku prawdopodobnie zwa
sie musia Rarog.^) Port ten lea, jak si zdaje, niedaleko te-

raniejszego Wismaru. Zagroony nie tylko zewntrz, ale i do-

mowymi wrogami, Drako w pocztku wojny znik, zapewno do

Franków zemkn, a brat jego Godolub ujty w niewol, powie-

szony zosta. Wród takich nieszczliwych okolicznoci Obo-

dryci nie upadli na duchu: walczyli zapamitale, przyczyniwszy

wrogom ogromne w wojownikach straty. Brat Gotfryda Rein-

gold, przy wziciu jakiego grodu, poleg z wielu towarzyszami.

Godfryd zdoby i do pacenia daniny zmusi dwie trzecie kraju,

ale cikie straty pozbawiy go monoci dalszago prowadzenia

wojny. Tymczasem Karol W. nie spieszy z odsiecz Obodry-

tom. Posa on wprawdzie wojsko zoone z Franków i Saksów

pod wodz syna swego Karola, któremu poruczy si odeprze

Gotfryda, jeliby zamierza na Saksonij napa,-) ale o swych

wiernych sugach Obodrytach ani wspomnia. Przybywszy nad

ab, cesarzewicz kaza rzuci przez t rzek most, po którym

przeprowadziwszy wojska do kraju Linianów i Smolanów,-') znisz-

czy go zupenie, ale poniósszy ogromne straty, spiesznie napo-

wrót uchodzi musia.*) Gotfryd po ogromnych wysileniach, nie

') Wyej w tomie II, |^ 15, wskazaem, e Obodryci zwali sie take Raro-

gami. Gród zdobyty przez Godfryda, wedug Eginliarda „lingua Danoruiii Reric

dicebatur," i jeli ta nazwa nie jest omykow, w takim razie nie inaczej jak Ra-

róg wytómaczy ja wypada.

-) Eginh. annal. a. 808,

^) U Eginharda Linones et Smeldingos, sa to Linianie przez niektórych

Glinianami zwani, drudzy Smolanie. O ich posadach wyej w tomie II, § 15, s. 37,

*) Carolus, filius imperatoris Caroli, perrexit cum exercitu Francorum in Vi-

nidos, ultra flumen Albia, sed tamen eo temper non prosperatus est transitus eius,

scd et plurimi Francorum occisi sunt. Annal. Laurisheim. a, 808. M. G. I, 121.
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mogc pokona Obodrytów, take by zmuszony opuci ich zie-

mie. Przed odejciem zburzy on port liandlowy Rerik, nie zwa-

ajc na korzy, jaka mia skarb duski z docliodów od handlu

z tym portem, a zachwyciwszy wszystkich zostajcych tam kup-

ców, wsadzi ich na okrty i odpyn do Szleztorp. Prawdopo-

dobnie, e uwizieni z Reriku kupcy osiedleni zostali w Szleztorp,

dla rozwinicia handlu w tej miejscowoci na niekorzy So-

wian. Dla zabezpieczenia si ze strony Nordalbingii kaza Got-

fryd okopami okry granic swego pastwa ze strony Sakso-

nii w taki sposób, aeby od morza Wschodniego, Ostarsalt, a
do Zachodniego, pónocny brzeg r. Ejder by oprowadzony wa-

em z jedn tylko bram. 'j Okoo tego czasu dawna wie Szlej-

ska (Szleztorp) zamienia si w miasto Szlez-wik.

W cigu tych wypadków czynno Karola W. ograniczya

si tem, e kaza nad ab zbudowa jeszcze dwie warownie

dla powstrzymania napadów Sowian. Gotfryd jednak zmiarko-

wawszy, e jego wdzierstwa nie podobay si cesarzowi, stara

si usprawiedliwi swe postpowanie, ca win na Obodrytów

zwalajc, a dla zaatwienia sprawy, prosi, aby cesarz zgodzi si

na zjazd delegacyi obojga stron nad granic dusk. Jako za

zgod Karola W. rozpoczy si ukady w Badenflut, które

wreszcie do niczego nie doprowadziy. Tymczasem Drako wró-

ciwszy do kraju i mylc wicej o odwecie Weletom, ni o nie-

podlegoci ojczyzny, odda Gotfrydowi syna swego jako zakad-

nika, byleby zabezpieczy sobie pokój ze strony Danii, dla zwró-

cenia si swych przeciw Weletom. Wezwa on na pomoc Saksów

i wspólnie z nimi pldrowa po ziemi Weletów, a powróciwszy

do domu ze znacznymi upami, wezwa jeszcze wiksze posiki

Saksów, z którymi obieg warown stolic Smolanów, zdoby j
i z ziemi zrówna.**) Gród ten wspóczeni Niemcy zwali Conno-

^) Eginh, an. 808,

<*) Eginhard nie podaje nazwiska lego grodu. Annal. a. 809. W Chroni.

Moissiacen. pod r. 809 zapisano: „Saxones yenerunt ultra Albiam et fregerunt unam
civitatcm que appellatur Semeldinc -connoburg." Eckhard sdzi (De rebus
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burg, a teraniejsi uczeni /najdujii w nazwie wsi Konow blisko

miasta Domitz, w poudniowej czci ^leklenburgii. Prawdopo-

dobnie sowiaska nazw Koniew Niemcy przekrcili w Con-

noburg.

Zw} ciztwo nad Smolanami przywrócio zwierzchnictwo

Drki nad ludami do zwizku obodryckiego nalecymi, ale

Opatrzno niedugo pozwolia mu cieszy si z upokorzenia wro-

gów: podesani przez Gotfryda zabójcy zdrad pozbawili go y-

cia r. 809,") wybawiwszy tym sposobem od znoszenia wikszych

nad wszystko goryczy, jakie mu gotowaa niewdziczno Ka-

rola W.

2. Zaoenie przez Karola W. Hamburga i Ezesfeidu r. 810. Umoco-

wanie granicy Nordalbingii i przyczenie jej do cesarstwa.

Ponienie Obodrytów przez Gotfryda i obawa dalszych

wdzierstw jego, podniecay Karola W. do umocowania stanowi-

ska na pónocnym brzegu aby. Z jego rozkazu zaoon zo-

staa nad ab twierdza, nazwiska której nie podali kronikarze,

ale z okolicznoci i póniejszych róde przekonywamy si, e t
warowni by Hamburg. Okoo r. 810 Karol W, wezwa bi-

skupa z Triru do zaoenia biskupstwa za ab w celu nawró-

cenia Duczyków i Sowian,*') lecz wród wrzawy wojennej do-

kona si to nie dao i dopiero póniej stolic biskupstwa sta

si Hamburg. Xa ten raz naglia potrzeba organizacyi wojen-

nych stanowisk. W tym celu zebrane w Gallii i Germanii woj-

sko, opatrzone we wszelkie rynsztunki i zasoby niezbdne dla

nowej osady, z Flandrii na okrtach przeprawio si do ujcia

aby. Naczelnik wyprawy graf Ekbert, stosownie do wskaza-

nego mu planu, / grafami saskimi w Marcu r. 810 przystpi do

Fr. II, 53), e wypada czyta Camoburj^, dawne nazwisko Hamburga. Lecz grodu

rzeczonego wypada szuka dalej na wschód w Mcklcnburgii, gdzie Gross- Schmólen

i Klein -Schmólen dotd Smolne przypominaj.

') Eginhard. Annal. a. 809.

'>) Wida to z dyplomata Ludwika Pobonego 15 Maja 834 r., danego ko-

cioowi Hamburgskiemu. Hasselbach, Codex Poraeraniae. dyplomat N. 2.
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zaoenia nad r. Styr (Stiiria, Stor) wpadajcej do Laby przy

samem jej ujciu, twierdzy Esesfeld,'') teraz Itzehoe. Ta franko-

saska osada wzmacniaa si ludnoci Saksów, którzy po zgnie-

ceniu ich niepodlegoci, prdko pogodzili si z Frankami. W-
zy pokrewiestwa przemówiy do uczucia gbiej, ni dawne

stosunki polityczne. Bratali si wic miejscowi Saksy z przyby-

szami Frankami, wzrastali w siy pod opieka wojennej organi-

zacyi cesarstwa i mielej, ni dawniej, mogli wystpywa prze-

ciw Sowianom. Takim sposobem Saksy, pozbawieni ujcia Laby

w r. 804, stali si zupenymi panami tej miejscowoci w r. 810,

z ta tylko rónic, e zamiast dawnego rozdrobienia w plemien-

nym bycie, teraz pod rzdem grafów naznaczanyci z woli cesar-

skiej, z organizacy wojskow, pod opiek twierdz i siy caego

cesarstwa, stali si gron potg dla Sowian, marniejcycli

w domowyci sporaci i rozdrobieniu.

Osadzenie garnizonów cesarskicli w Nordalbingii nie podo-

bao si Gotfrydowi, czyliajcemu na zdobycie tej krainy. Prze-

ciwala si on, e w otwartem polu potrafi da bój Karolowi W.,

a tymczasem przygotowywa wypraw morsk skrycie, tak e
o przybyciu do brzegów Fryzyi dwóchset statków Normanów,

Karol W. dowiedzia si wtedy dopiero, gdy nieprzyjaciel, po-

konawszy Fryzów, kraj icli pustoszy i danin wybiera. Zamie-

rzajc odwet Gotfrydowi, Karol W. cign silne wojsko przy

Werden, niedaleko ujcia r. Aller do Wezery. Tam do niego

przybyli posowie obodryccy z prob o potwierdzenie nowego
ksicia, zamiast Drki, Sowomira,^") wyniesionego na t god-

no pomimo Czedraga syna Drki. Cesarz potwierdzi wy-

bór ksicia'^) r. 810, ale z wypraw nie spieszy, albowiem

®) Eginhard. Annal. 8io.

'*>) Wida to z roczników Eginharda, który pod r. 817 zapisa: regiam po-

testatem, quam Sclaomir eatenus post mortem Thiasconis solus super Abodritos te-

nebat. Eginhard. Annal. a. 817.

^•) Carolus imperator cum exercitu Francorum perrexit in Saxonia, et ibi

placitum habuit in Fereda, et ibi Venedi venerunt, et dedit illis regem. Annal,

St. Amandi. a. 810.
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ukady z cesarstwem Wschodniem i kalifatem arabskim w Hi-

szpanii uwag jego w inne strony zwracay. Sprzymierzecy je-

dnak Gotfryda Welety, nie tracc czasu, zdobyli nad Lab wa-

rownie llochbuki,^-) która miaa zaog sask pod wodz cesar-

skiego porucznika Odona. Zdawao si, e Karol W. nie prze-

puci tej swawoli Weletów i wojna rozpali si na prawd, lecz

nieprzewidziana mier Gotfryda, zabitego przez wasnego onie-

rza, zmienia stan rzeczy. Nastpca jego Hemming, porozumiawszy

si z Karolem W., wyjedna zjazd delegowanych, po 12 mów
z obojga stron, nad r. Egdor, gdzie uoono warunki pokoju,

przyjtego przez cesarzaJ^^) Warunki tego pokoju do nas nie

doszy, ale niezawodnie musiano traktowa szeroko o Sowia-

nach, ziemie których byy gównym powodem do nieporozumie

midzy Frankami i Duczykami. Z póniejszych tylko wypad-

ków dostrzegamy, e Nordalbingija zostaa przy cesarstwie i e
Sowianie pomagajcy Duczykom nic nie wskórali, równie jak

i Obodryci, o których Karol W. nie troszczy si zupenie. Przy-

mierze z Duczykami rozwizao mu rce i dozwolio ca sw
si zwróci przeciw tym Sowianom, którzy si przed nim upo-

korzy nie chcieli.

3. Wyprawa Franków przeciw Linianom i Bytecom. Odbudowanie twier-

dzy Hochbuki nad ab i ostateczne ujarzmienie Sowian lewego brzegu

aby w r. 811. Zaoenie Starej Marki.

Na wiosn r. 811, gdy ju drogi oschy, wojsko Karola W.
poszo nad Dunaj dla zaatwienia zaj midzy Sowianami i Awa-

rami, którzy bdc ju ochrzceni znajdywali u Franków opiek

przeciw wzmagajcym si Sowianom. Inne wojsko, zdywszy
nad ab, odbudowao Hochbuki w roku przeszym przez We-
letów zniszczone, a take zajo si spustoszeniem krajów Linia-

'-) Hobek blisko Gartowa, wedhifj innych Kobcrg nad r. Biele, wpadajc
do Laby z pónocy niej Hamburga.

'") Eginhard. Annal, a. 810.



— 43 —
nów^*) i Byteców ^^) za ich wspólne dziaanie z Weletami, któ-

rych na nowo zobowizano do ulegoci cesarstwu. W roku na-

stpnym 812 powtórzono przeciw nim wypraw i wzito za-

kadników. ^'^)

Tu si kocz, dzieje niepodlegoci Sowian lewego brzegu

Solawy i aby. Przypomnijmy sobie, jak Saksy w zmowie z Fran-

kami podbili Durzyców w r. 531 i wtedy posady swe rozsze-

rzyli z pónocy a do r. Unstruty i na wschód nad rzekami Oker

i A ller, ale do rzeki aby dosign nie zdoali Z lewej strony

tej rzeki bytowali swobodnie Drewanie, Chemianie, czanie
i Brdanie, a do Karola W. Pierwsze uderzenie na nich, gdy

Karol W. obozowa przy ujciu rzeki Ory do aby r, 780, nie

wywracao jeszcze ich niepodlegoci. W nastpne lata, w miar

podboju Saksów, znikaa niepodlego zaabskich Sowian, ale

ostateczny cios zadany im zosta w r. 811. Odtd ludy te ju
nie powstay i dla Sowiaszczyzny przepady na zawsze.

Wypadki r. 808 i 809 przekonay Karola W., e Sowianie

nalecy do zwizku Weletów, mianowicie Smolanie, Linianie, By-

tecy gotowi byli w kadej porze walczy o niepodlego. Przy-
czajc wic do cesarstwa ziemie a do aby, cesarz dla ich utrzy-

mania w spokoju i dla powstrzymania napadów z przeciwnego

brzegu tej rzeki, kaza zbudowa warowni Hochbuki nad ab.
przeciw grodu czyna (enzen) w ziemi Smolanów. Gród ten,

jak wspomnielimy wyej, zniszczony przez Weletów w r. 810

i odbudowany w r. 811, sta si najpónocniejszym punktem po-

granicza wojennego, osadzonego przez Saksów, wiadomego pod

") Eginhard. Annal. a. 8ii, nie mówi za co burzono osady Linianów, ale

wiemy, e sprzymierzywszy si z Weletami, dziaali przeciw Obodrytom, do zwizku
których naleeli. Annal. Fuld. a. 81 1. M. G. I, 355.

15) Missit Carolus imperator exercitum Francorum et Saxonorum ultra Albiani

ad illos SclaYos, qui nominantur Linai et Bethenzer, et vastaverunt regiones illas et

aedificaverunt castcllum in loco qui dicitur Abochi (Hochbuki). Chro. Moissiacen.

a. 811. — O Bytecach patrz wyej tom II w dziale Etnograficznym § 15, I.

1") Vilti dextras dederunt et obsides obtulerunt et promiserunt se dare par-

tibus imperatons. Chro. Moissiacen. an. 812. Eginhard. Annal. a. 812.
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na/w Starój "Marki (AIt-Mark\ / której wyonio sie póniej za-

borcze pastwo Brandenburgskie.

Stara Marka, jak ja na dawnych krajobrazach widzimy,'')

ro/legla sie na ziemiach Sowiaskich, które uniknwszy podboju

Franków i Saksów r. 531, straciy niepodlego dopiero za Ka-

rola W. Patrzc wic na pooenie Starej Marki, zyskujemy wy-

obraenie w jakiem pooeniu zostaway granice zaabskich So-

wian do r. 810. Od poudnia marka ta przytykaa do ksistwa

Magdeburskiego, powstaego z zaboru ziem sowiaskich r. 806.

Stara IMarka, w poczeniu z ksistwem Magdeburskiem, otrzy-

mawszy kolonizacye niemiecka i opierajc si z pónocy na wa-

rowni Hochbuki, a z poudnia na Magdeburg i grafstwo Mans-

feldskie, zdaje si jeszcze w r. 531 zdobyte przez Saksów, suyy
nie tylko do powstrzymywania napadów Sowian z prawego

brzegu aby na ziemie cesarskie, lecz i zupenie odcinay Durzy-

GÓw i Serbów od ich pobratymców Drewianów, Chemianów, a-
czanów i Brdanów. Cztery ostatnie ludy, straciwszy niepodlego

r. 811, weszy do skadu ksistwa Luneburgskiego i etnograficznie

przetrway a do XVni wieku, gdy tymczasem ssiedzi i pobra-

tymcy ich przy ujciu Ory i nad Lab a do ujcia Solawy, pod-

padszy pod zarzd wojskowy Marki, ustanowionej w r. 807, przy-

gnieceni osadami napywajcych Saksów, wczenie zniknli etno-

graficznie, tylko liczne w tej stronie nazwy sowiaskie powiad-

czaj dotd ich pobyt.'**)

*') Wedug dawnych krajobrazów, Stara Marka z zachodu oddzielaa sie r.

Ora od dawnych posiadoci Saskich, a ze wschodu r. ab od Sowian niepodle-

gych. Z pónocy sucha granica sza od wierzchowin r. Ory, a do Laby, tak e
Wustrów (Ostrów) lea po za pónocna granic marki, w ziemi Drewianów. Z po-

udnia sucha granica, od powrotu ku wschodowi r. Ory, zwracaa jeszcze bardziej ku

wschodowi dobiegajc aby przy ujciu r. Alaaid. Kraj po nad doln Ora wszed

do ksistwa Magdeburgskiego prawdopodobnie r. 806, w czasie zaoenia warowni

w Magdeburgu i Czartowie, bo gdy w r. 780 Karol W. obozowa przy ujciu Ory,

kraj ten nalea jeszcze do Sowian.

""j W Starej Marce na zachód od ?.aby dotd zachowaa sie masa nazw

miejscowych sowiaskich, wymownie wiadczcych, e kraj ten calki-m l)y przez

Sowian zasiedlony.
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§ 33.

Wanie pomidzy ksitami sowiaskimi uatwiaj
cesarstwu ziodowanie Sowiaszczyzny zaodrza-

skiej.

I. Zwierzchnictwo Ludwika Pobonego nad Sowianami dolnej aby
i Serbami.

Ludwik, Pobonym zwany (814—843), nie posiadajc ani ener-

gii, ani organizacyjnych zdolnoci ojca swego Karola W., nie

zdoa w ulegoci utrzyma róne w pastwie jego burzliwe y-

wioy. W samym pocztku panowania nabawiy go kopotu

napady Normanów na pobrzea Niemiec i Franc), oraz sprawy

duskie, wynike ze sporu dwócli gazi królewskiego domu

o tron po zmarym (r. 813) Hemmingu, przyjacielu Franków.

Synowie dawniejszego króla Gotfryda Oaw i Eryk, wypdzili

z kraju braci Hemminga, z którycVi starszy larald umkn do

Obodrytów, a potem do cesarza.^) Z rozkazu Ludwika Saksy

i Obodryci przeszedszy pograniczn rzek Egdor, wstpili do

Sinlandyi, poudniowej czci Jutlandyi i dotarli do pobrzey bal-

tyckicli. Flota duska z 200 okrtów staa niedaleko przy ja-

kiej wyspie (Aland?) i panowaa na morzu. Ldowe wojsko

Sowian i Niemców, nie mogc nic przedsiwzi, pustoszyo

tylko okolic i bez skutku z Haraldem powrócio do domu. Lud-

wik przyjmowa w Paderborn Haralda i posów sowiaskich,

ale bdc zajty wanejszemi sprawami w Italii, dalszego popie-

rania sprawy Haralda, na ten raz, zaniecha.-)

W nastpnym r. 816 Saksy i Franki posani zostali przeciw

Serbom, którzy posuszestwa cesarzowi odmówili. Wyprawa

trwaa krótko i, wedug dziejopisa cesarskiego, bez szczególnych

wypadków skoczya si powcignieniem niepokornych.'') Zdaje

') Eginhard. Annal. a. 815.

-J
Eginhard. Annal. a. 815.

3) Eginhard. Annal. a. 8 i 6.
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sie jednak, /.p do c;koczenia, rac;^ej przerwania zajcia z Serba-

mi, posjuyy wypadki gotujce sie u Obodrytów.

2. Ksita Obodrytów Sawomir i Czedrag sami wywouj wmieszanie

si Ludwika Pobonego w ich spory.

Iskra wojny domowej u Obodrytów trwaa oddawna midzy

stronnikami Sawomira i synem Drka, Czedragiem, pozbawio-

nym wadzy po ojcu na korzy Sawomira. Dopóki silna pra-

wica Is^arola W. trzymaa ster pastwa, domowym waniom nie

byo miejsca, ale po jego mierci, pretendenci do tronu duskie-

go, synowie Gotfr3^da, podburzali Obodrytów przeciw Ludwikowi.

Ten przyjmowa posów^ obodryckicli w Compiegne i tam, jak sie

zdaje, postanowi, aby Sawomir wadz podzieli z Czedragiem.

Wyrok cesarski wywoa otwarte wystpienie stronnictw. Sa-

womir zaklina si, e nie przekroczy wcej aby i nigdy nie

zjawi si na dworze cesarskim, a uwaajc siebie za uwolnionego

od dawnyci liodowniczycli stosunków, pocz otwarcie dziaa

przeciw cesarstwu. Obodryci niegdy najwierniejsi sudzy cesar-

stwa i zacici nieprzyjaciele Duczyków, teraz cz si z nimi

przeciw cesarstwu i wspólnie wypraw przygotowuj. I gdy siy

Obodrytów^ rzuciy si na gówn warowni Franko - Saksów —
Ezesfeld, synowie Gotryda jednoczenie z flot zawinwszy do

ujcia aby, spustoszyli osady saskie nad r. Styr, ale Glumi,

graf marki Pónocnej, spieszc z wojskiem na pomoc oblonym,

przyby w tym samym czasie, kiedy Obodryci okryli mury

zamku. Cesarscy stawili mocny opór, wskutek którego Obodryci

zmuszeni byli od oblenia Kzesfeldu. odstpi r. 817*). Powsta-

nie w Italii króla Berenharda, róne zamieszki, a potem sd nad

Berenhardem, przeszkadzay Ludwikowi przedsiwzi kroki prze-

ciw Sawomirowi, który wtedy sam jeden w kraju wada. Do-

piero w rok z gór póniej (r. 819) wojsko z Franków i Saksów

ruszyo nad ab, pod wodz przeoonyci nad mark sask, dla

ukarania przeniewierstwa Sawomira. B\a to wicej pogo za

*^ Eginhard. Annal. a.
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opuszczonym od swoich Sawomirem, ni wojna. Schwytany i do

Akwisgranu odprowadzony, Sawomir stan przed sdem, na

którym rodacy jego, przybywszy na rozkaz Niemców, zarzucali

mu róne winy. Z uczynionych zarzutów Sawomir, wedug wy-

raenia si dziejopisarza ,.nie by w stanie usprawiedliwi sie ro-

zumnemi dowodami." Sd skaza Sawomira na wygnanie,

a wadztwo nad Obodrytami oddano Czedragowi, którego wspó-

czeni królem zwali,'') Móg cesarz spodziewa si, e Czedrag

bdzie mu wiernym tak, jak niegdy ojciec jego Drako wiernym

by Karolowi W. Czedrag take móg yczy sobie najlepszych

stosunków z cesarzem, ale zmieniy si czasy: otoczenie jego nie-

pozwalao na to.

Dopóki Saksy uywajc niepodlegoci, toczyli pograniczne

boje z Obodrytami, dopóty ci ostatni szukali przymierza z Fran-

kami przeciw Saksom i ich przyjacioom Duczykom, ale po wcie-

leniu Saksów do cesarstwa, Obodryci nie mogli zostawa dalej

przyjaciómi Franków, bo w takim razie musieliby y w zgodzie

Saksami, którzy korzystajc z sympatyi ku nim Franków, sta-

wali si groniejszymi ni dawniej wrogami Sowian. Zrozumia-

wszy to Obodryci, zwrócili uwag na Danij, jako na natural-

nego ich sprzymierzeca przeciw zamachom cesarstwa. Czedrag

musia uledz wpywowi okolicznoci i na wzór Sawomira wej
w porozumienie z synami Gotfryda. Z tego powodu cesarz pozwoli

Sawomirowi powróci do kraju, lecz w podróy Sawomir, przyj-

wszy chrzest, umar r. 821.'') Czedrag pozby si niebezpiecznego

rywala, a lud obodrycki nowego zniszczenia i wojny domowej.

Cesarz Ludwik, bdc zajty cik wojn z Ludewitem

Chorwackim, która si ju trzy lata toczya (819—822), nie móg
zwróci caej swej siy przeciw Czedragowi; rozkaza jednak Sak-

som zbudowa zamek nad r. Delbd (w Lauenburgu) i wypdzi-

wszy z tej miejscowoci Sowian, zaog swoj osadzi, dla wstrzy-

mania napadu nieprzyjació. Wszake to nie przeszko Izio po-

•^) Eginhard. Annal. a. 8iq.

*) Eginhard. Annal. a. 821.
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som oboflryckim zjawi si jirzed cesarzem we Frankfurcie, dokd
tak/e przybyli posowie: Serbów, Weletów, Czechów, Morawów

i od poudniowych Obodrytów.") By to zjazd posów wszystkich

pogranicznych z cesarstwem ludów sowiaskich, z których ka-

dy mia swe szczególne sprawy do zaatwienia.

Nie doszy do nas wiadomoci czego mianowicie dobijali sie

u cesarza posowie sowiascy, ale zwaajc na wypadki przed-

stawiamy sobie nastpne. Obodryci i Welety (Lutyki) szukali

rozstrzygnienia, kady na sw korzy dawnych sporów, dajc

tym sposobem cesarzowi powód miesza si do ich spraw domo-

wych, wani ich midzy sob jeszcze wicj, aby potem atwiej

jednych i drugich do ulegoci zmusi. vSerbowie nadabscy mieli

pograniczne zajcia z markgrafami i zapewno zaalenie z powodu

niedawnego (r. 820) napadu Franków, przeciw którym walczy

Ludewit, jak niektórzy mniemaj, król dolnouycki.^) Obodryci

Wschodni, ssiedzi vSerbów, z nad r. Timoku mogli mie spraw

z cesarstwem z powodu Ludewita chorwackiego, który po niefor-

tunn3^m trzyletnim boju z Frankami, znalaz u Serbów przytuek.

Czesi z Morawianami skadali cesarzowi podarki, a chocia cel ich

poselstw niewiadomy, nieomylimy si jednak dopuszczajc niezado-

wolenie ich z pogranicznych grafów, a moe ju i z biskupów

bawarskich, wczenie bardzo zamylajcych wybieranie dziesi-

ciny z Czech i Morawy.

Ludwik Pobony, jak utrzymuj dziejopisarze, nie lubicy

wojny, a w rzeczywistoci bdc w trudnych okolicznociach dla

utrzymania tego, co mu si dostao po ojcu, nie móg przedsi-

bra, dalszych zaborów. Naturalnym wic celem jego polityki

') u Eginharda pod r. 822 nazwani: „Praedenecenti". — Abodriti, qui wilgo

Praedenecenti vocatur et contermini Eulgaris Daciam Danubio adjacentem incolunt

(Eginh. an. 8;4). U geografa Bawarskiego nazwani Osterabtrezi =r Wschodni Obo-

dryci, przedzieleni od niszej Morawy Timoczanami z nad r. Timok. Lelewel. Na-

rody VIII, 20.

^) Exercitum suum misit (I.udovicus imp.) adversvis orientales Sclavos, quo-

rum diix nominabatur Liduit, quem in fuga verterunt et terram illam vastaverunt.

Tlieganius sub an. 820 apiid Pertz. M. (i. II 5q6. O Lud wicie w Cz. Ma. Serb.

1849—50. s. 34.
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byo stan jako sdzia i rozjemca sporów nietylko cesarstwa

z pogranicznymi ludami, ale nawet i wewntrznych pomidzy osta-

tnimi rozterek. wietno majestatu cesarskiego wsawionego po-

wodzeniem ora i wspieranego powag kocioa, jake wysoko

panowaa nad umysami masy ludów sowiaskich, bytujcych

wedug dawnego obyczaju w prostocie pogastwa, a co wicej

powanionych midzy sob i wyrzekajcych si zlania w wiksze

ciaa spoeczne, z obawy stracenia swobody plemiennej. Blask

tronu cesarskiego pociga Sowian na zjazdy w nadziei uzyskania

czego, — w rzeczywistoci odchodzili zapltanymi w sida poli-

tyki. Nad ab trwa spokój, wojna na lat kilka ustala. Sowia-

nie odpoczywali, a Franki zajci powstaniem Chorwatów pod

wodz Ludewita (819—822) i wobec gotujcego si jeszcze sil-

niejszego powstania nad Draw i Saw,*') zniewoleni byli zosta-

wa w zgodzie z nadabskimi Sowianami.

3. Ksita Weletów Miogost i Czeledrag, tudzie Czedrag obodrycki

i Tungo serbski na dworze cesarskim zaatwiaj sprawy domowe.

Demoralizacya ksit.

Spokojni ze strony cesarstwa, Sowianie zyskali czas do urz-

dzenia si w domu, ale ich przedewszystkiem zajmyway zamieszki

wewntrzne. W pierwszej wierci IX w. u Weletów panowa Luba

razem z brami, ale e by starszym, przy nim wedug obyczaju,

zestawaa i wadza najwysza. W zaszej midzy Obodryta-

mi a Weletami wojnie Luba poleg, zostawiwszy dwóch synów:

Miogosta i Czeledraga. Welety wybrali na „króla" starszego

brata INIilogosta, ale przekonawszy si, e on nie by godzien

tego dostojestwa, stosownie do obyczaju, wypdzili go z kraju

a modszego brata ogosili królem. W Maju r. 823 bracia Mi-

ogost i Czeledrag, zjawiwszy si we Frankfurcie, przedstawili

spraw sw na rozstrzygnienie Ludwikowi. Nie zaniedba on

0) o siedmioletniej walce Chorwatów z Frankami (825—830) za panowania

ksicia Poriny, w skutek której Chorwaci wybili si na wolno i zupen nie-

podlego zyskali, niej § 34.

Tom Ul. 4
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skorzysta z tak doskonalej okolicznoci, dla utwierdzenia swego

wpywu nad Sowianami i dla tego rozkaza dowiedzie sie:

któremu mianowicie z braci lud daje pierwszestwo, a otrzyma-

wszy zapewnienie, e lud stoi po stronie Czeledraga, mianowa

go ksiciem, ale i !Miogosta skrzywdzi nie chcia. Obdarzy

wic cesarz obu braci i od obydwóch otrzyma przysig wier-

noci.^") Na tyme sejmie oskaronym zosta ksi Obodrytów

Czedrag, zapewno przez pogranicznych grafów saskich, jakoby

przeniewierzywszy si Frankom, ucieka si do rónych wykrtów

dugi czas, aby si nie zjawi na dworze cesarskim. Ludwik po-

sa komisarzy do Czedraga, który odprawiajc ich napowrót, po-

sa z nimi kilku dostojniejszych mów dla zapewnienia cesarza,

e jeszcze przed nastpieniem zimy on osobicie przed cesarzem

stanie. Speniajc przyrzeczenie, Czedrag jeszcze w tyme roku,

w towarzystwie obodryckich dostojników, przyby do Compiegne

i w sposób zadowalniajcy wytlómaczy powody, które mu prze-

szkadzay by u cesarza „a chocia w niektórych razach zdawa

si by winnym, ze wzgldu jednak na zasugi przodków wszy-

stko mu przebaczono, pozwolono wróci do swego pastwa, przy-

czem i obdarzono go jeszcze" r. 823.")

W Padzierniku r. 826 na sejm w Ingelheimie zjawili si: Cze-

drag ksi Obodrytów i Tungo zwierzchnik czy ksi Serbów

oskareni o zdrad. Cesarz wziwszy w zakadniki synów Tunga

pozwoli mu wróci do domu, a Czedraga zatrzyma, wyprawiw

szy tymczasem posów do kraju Obodrytów dla zbadania opinii

narodowej. Po powrocie posów, doniesiono cesarzowi, e chocia

midzy Obodrytami niema jednomylnoci, ale moni zgadzaj si

przyj ksicia swego. Wtedy Ludwik rozkaza wzi od Obodry-

tów zakadników, a Czedragowi powróci wadz.^-)

Dopuszczamy, e obawa o utrat wadzy, a moe i niepod-

legoci kraju, zmuszay ksit sowiaskich korzy si przed

1") Eginhard. Annales. 823.

11) Eginhard. Annal. a. 823,

12) Eginhard. Annal. a. 826.
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cesarzem, przesiadywa na jego dworze, dobija sie zaufania,

ale jake wytómaczy monowadców obodryckich, którzy

udali sie do cesarza ze skarg na ksicia Czedraga? Có pobu-

dzao serbskich dostojników, niezadowolnionych ze swego ksicia

Tunga, podobnie postpi? Widocznie demoralizacyja, pod wpy-

wem cudzoziemskim, wkrada si gboko w spoeczno ówczes-

nyci Sowian nad ab i podzielia j na stronnictwa. Stron-

nictwa te musiay by do silne, jeli ksita nie mogc podo-

a im, spiesz dla usprawiedliwienia si przed cesarzem. O ile

w pojciu Sowian cesarz sta wyej od ich wasnych ksit?

§ 34.

Osabienie przewagi cesarstwa nad Sowianami.

I. Niepowodzenie Franków w bojach z Chorwatami zniewala Ludwika

Pobonego do ogldnego postpowania z Serbami, Czechami, Obodryta-

mi i Weletami.

Podczas gdy Ludwik Pobony na dworze swym w Com-

piegne, Ingolsztadzie i Frankfurcie przyjmywa ksit i posów

sowiaskich, rozsdza ich sprawy, karci i nagradza, nad Dra-

w i Sawa kipiaa straszna, barbarzyska wojna Franków z Chor-

watami. W cigu siedmiu lat (825—830 r.) Chorwaci morze

kwA wasnej przelawsz}'', stargali wszelkie usiowania Franków

i zmusili cesarza do uznania ich niepodlegoci. Wiedzia cesarz

jak liczne jego wojska, z Francyi rónemi drogami doszedszy

nad Draw, ju wicej nie wracay, wiedzia jak wódz jego Ko-

cilin (Gosselin?) nie szczdzi pci, wieku i mienia,^) a jednak

wszystko napróno. Kocilin uciek,-) wojska jego wyginy,

przewódzca Chorwatów Porina tryumfowa, przyj chrzest, zy-

skawszy przez to silnego zastpc w papieu. Niedziw wic, e

^) Constan Porphi. de Administ. Imp. cap. 30. „Tanta in eos crudelitate

utebantur Franci, ut lactentcs adhuc eorum pueros occidentes canibus objicerent.

^) Kocilin nie by zabity, jak utrzymuje Purpurorodny, gdy póniej jeszcze

w r. 834 zjawi sie. Szafarzyli. Star. Sów. § 33 str. 302.

4*
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pobony cesarz okazywa si powolnym wzgldem Sowiaszczyzny

nadlabskiej, przysuchiwa si opinii ludowej i przyjmywa stron

tego ksicia, za którego sta lud. Cesarz stara si nieobraa

uczu narodowyci, a jego margrafy wstrzymali swe zapdy do

zaboru ziem slowiaskici. Trwa wic pokój stay z Czecliami,

Serbami i Pomorzanami. Wszake wypadki u Sowian ciorwa-

ckich niezostay bez wpywu i na Sowiany nad aba. Ksita
Obodrytów niegdy tak posuszni Karolowi W., teraz unikaj

odwiedzin cesarskiego dworu, porozumiewaj si z Duczykami.

Welety wyamali si zupenie od wszelkicli obowizków wzgl-

dem cesarstwa, tak e spóczeni pisarze nie znajdywali nic go-

dnego zapisa o nicli. Czeciowie i Morawjanie cieszyli si zupen
niepodlegoci, a Serby i uyczanie, nie cicc wiedzie nawet

o jakiej bd zalenoci od cesarstwa, przyja dla ksicia swego

Tungla za zdrad poczytali. Sawiaszczyzna oywia si myl
swobody narodowej i wyamawszy si powoli z pod jarzma wo-

onego na ni przez Karola W., gotowaa si porwa ostatnie

stosunki przyjani z cesarstwem.

2. Zaoenie biskupstwa Hamburgskiego r. 834. Anskar aposto Pónocy.

Wród niepowodze ora cesarz Ludwik oddawa si spra-

wom pobonym, zamierzajc winnic Chrystusa zasadzi na da-

lekiej pónocy, co posuyo by razem i do powikszenia maje-

statu cesarskiego, przez podcignienie pod jego wadz ochrzco-

nych ludów. W roku 823, arcybiskup reimski Ebbo, z polece-

nia cesarza i upowanienia stolicy apostolskiej, udawszy si do

Danii dla opowiadania ewangelii, wielu ludzi nawróci.^) Cesarz

darowa mu majtno Wena, albo Welnau w Nordalbingii, te-

raz Miinsterdorf, niedaleko Esesfeldburga, gdzieby móg mie

przytuek i stanowisko dla stosunków z ludami Pónocy.^) W tyme

czasie udao si cesarzowi skoni pretendenta duskiego Ha-

^5) Eginhard. Annal. a 823.

*; Rimberti. Vita S. Anskarii 13. 14. Pertz M. G. II
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ralda do przyjcia chrzeciastwa, z towarzyszami swymi w Mo-

guncyi r. 826.^) Z powracajcym do Danii Haraldem, cesarz posa
mnicia korbejskiego"*) Anskara dla apostoki na Pónocy. Szed

Anskar do Szwecyi, znalaz tam prozeltów i w nagrod miano-

wany zosta arcybiskupem pónocnych krajów (r. 831). Wtedy
Ludwik zamierzajc uskuteczni zamiary ojca, ustanowi arcybis-

kupstwo nad ab w Hamburgu (r. 834). Bya to metropotia pó-

nocna do nawracania, wedug dokumentu r. 835, Danów, Szwedów,

Norwegów, Farejców, Grenlandów, Islandów, Finnów i Sowian')

Anskar zosta prymasem ludów pónocy i wschodu, zaj sie wy-

cznie Skandynawami, a do Sowian niezaglda nawet. Kupo-

wa on wreszcie chopców sowiaskich, i na nauk oddawa ich

do klasztoru Turholt we Flandryi,^) podarowanego arcybiskupowi

hamburgskiemu dla zwikszenia jego dochodów. Z tego mona
Wnioskowa jak mao mia Anskar nadziei na powodzenie chrze-

ciastwa wród Pomorzanów i uzyskania od nich daniny na

utrzymanie arcybiskupstwa. Z czasem gdy klasztor Turholt od-

pad od biskupstwa hamburgskiego, opat tameczny uczniów swych

w poddanych obróci.

3. Nienawi do chrzeciastwa sprzymierza pogan pónocnych ze So-
wianami przeciw cesarstwu. Opamitanie Sowian.

Zaoenie metropolii chrzeciaskiej w Hamburgu trwog
napenio ssiednie sowiaskie ludy o cze swych bogów, ró-

wnie jak i Skandynawów o cze Odina i Walhali. Zrozumieli

poganie, e chrzeciastwo przynoszone przez Niemców, zwia-

stuje nowy porzdek rzeczy, niezgodny z ich wyobraeniami

") Eginhard. Annal. a. 826.

*) Klasztor Corbie nad r. Somme, w pobliu Amien, póniej przez Ludwika

Pobonego przeniesiony, pod nazwa Nowo - Korbejskiego, do kraju Saksów, nad

r. Wezer.

') Hasselbach. Codex Pomeraniae, dyplomat pod Nr. 3. ma by zmylonym
przez mnichów korbejskich, ale w kadym razie jest bardzo wanym dokumentem
we wzgldzie geografii Pomorza.

®) Rimberti. Vita S. Anskarii Pertz. M. G. II. Porów. Raumer. Regesta s. 21'.

Barihold (Jeseh. v. Riigen und Pommern. I s. 220; Wiger. Mekl. Annalen s. 14, 131.
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i swobod. Hamburg stan sol w oku zarówno Sowianom,

jak i Skandynawom. Odtd dawne boje midzy Sowianami

a Skandynawami ustaj. Pónocni poganie brataj si przeciw

wspólnemu nieprzyjacielowi — chrzeciastwu, reprezentowanemu

w ich oczach przez Niemców. Odtd Wikingi normascy nie

lupie wicej sowiaskich grodów pomorskich,^) a ca sw
energi zwracaj na pobrzea krajów chrzeciaskich, Obodryci

zerwali stosunki z Frankami i pierwszy raz wspólnie z Weletami

wystpywali w latach 835 i 836 przeciw wojskom cesarskim,

wyprawionym dla zmuszenia ich do ulegoci.^*') Napad ten za-

drasn króla duskiego Erika, który zaraz pocz si domaga,

aby Ludwik zrzek si wadzy nad Obodrytami i takow, razem

z krain Fryzów, odda Danom.'^) Ludwik odrzuci takowe do-

maganie si: wojna ze Sowianami cigna si bez skutku, cho-

cia wodzowie cesarscy, wróciwszy do domu chwalili si z upoko-

rzenia Sowian (r. 838). Kamstwem to jednak byo, poniewa

Sowianie jeszcze póniej, wspólnie z Duczykami upieyli po-

granicza cesarstwa i oprócz Obodrytów z Weletami, do boju wy-

stpywali Chemianie i Serbowie. Wysiane przez Ludwika

wojsko saskie przeciw Koledyczam w okolicy Lipska bytujcym,

wpado do tej krainy i stoczyo z Serbami pod grodem, przez

Niemców Kiesigesburg, albo Kozinesburg zwanym'-) zacit bi-

tw, w której zwierzchnik serbski Czemisaw poleg, a gród jego.

9) Napad duskich Wikingów na jakie miasto sowiaskie (jak domylaj

sie niektórzy Wolin) i zupieenie go okoo r. 836, 837, byo czynem liulaszczej

druyny, ale systematycznych napadów, jak dawniej, w IX, w. ju nie byo.

'^) Adalgarius et Egilo comes ad Abodritos et Wilzos a fide deficientes du-

dum direcli, reversi sunt, adductis securse obsidibus imperatori deinceps subditos

fore nunciantes. Prudentii Trecensis an. 838. M. G. I.

*') An. 838. „Missi Horich . . . . piralarum in nostros fmes dudum irruen-

tium maximos a se ob imperatoris fidelitatem captos atque interfici iussos retulerunt,

petentes insuper sibi dari Frisianos atque Abodritos. Cujus petitio, uanto impera-

tori indecens sive incongrua visa est, lanto vilius spreta et pro nihilo ducta est. Pru-

ducentii Trecensis an. 838.

'-) Wedug niektórych pisarzów ma by Ouetz, wedug Jencza Kothen. Po-

wie o Serb. kr. C. M. S. 1849— 50. I, 35. Moe po stowiasku zwa sie Kozi-

gród, Kozin?
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tudzie jedynacie zamków zwycizcy opanowali r. 839.'^) Korzyci

jednak z tego zwycistwa cesarstwo nieotrzymao. Póniejsze wy-

padki dowodz, e Serbowie zachowali niepodlego, równie jak

i sprzymierzecy ich Obodryci, Welety i Chemianie.^^) By moe
przypada w tym czasie mier Ludwika Pobonego r. 840 od-

wrócia ciosy wymierzone przeciw Sowianom, w kadym razie

ze zgonem cesarza Solawa i aba, tak samo jak i podczas zgonu

Karola W., dzieliy Niemców od Sowian, z t tylko rónic, e
Sowianie w r. 814, przygnieceni moralnie, starali si o wzgldy

cesarskie, poniekd byli nawet w zalenoci i midzy sob wa-

nili si, a teraz nabrawszy odwagi i rzuciwszy domowe zatargi,

razem stawali do odporu nieprzyjaciela, z którym nigdy ju wi-

cej godzi si nie zamierzali. Powrót poj i usposobie doko-

nywa si powoli, po cikicli stratach i dowiadczeniach, — co-

kolwiek zapóno, bo da Niemcom czas utwierdzi si nad ab,
ale za to by stanowczy i na dwa wieki przeduy niepodlego

Sowian prawego brzegu aby.

§ 35.

Sowianie nie korzystaj z rozpadnicia cesarstwa.

I. Zaburzenie w Niemczech po mierci Ludwika Pobonego. Odpadni-

cie Niemiec od cesarstwa r. 843.

Trzej synowie Ludwika Pobonego, nie mogc pogodzi

si w odziedziczeniu spadku po ojcu, chwycili za or, a naresz-

'•'') Saxones contra Sorabos, qni Colodici vocantur apud Kesigesburcli dimi-

cantes, victoriam adepti sunt. regeue ipsorum Cimusclo interfecto eandem urbem

et undecem castella ceperunt. Prudent. Trecen. an. 839. M. G. I 436.

I) W tomie lE s. 144— 5 niniejszego dziea powiedziaem, e pod nazwa

Hluni, Linones, Linai wypada pójmywa Chumian, Cliemian,
l<tórzy po ewym brzegu Laby bytowali.- Dla dokadniejszego za zrozumienia poo-

ani geograficznego i nazwy wzmianlcowanego ludu, daj tu nastpne objanienie.

Wyprawy Karola W., Ludwika Pobonego i Ludwika Niemieckiego dotkny
niejednokrotnie ludek zwany Hluni, Linones, Linai. I tak: R. 795.

usque ad fluvium Albira pervenit (rex) ad lo:um qui dicitur Hliuni (Eginhard);
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cie starszy z nich Lotar, rozbity przez modszych braci, j sie

ostatecznych rodków.

W Saksonii znajdywao sie podówczas mnóstwo burzliwych

ywioów, gotowych do rokoszu i przywrócenia porzdku takiego,

jaki istnia przed reformami Karola W., a pocztkiem swym siga

odlegych czasów. Wiadomo, e Saksy byli przybyszami ze Skan-

dynawii, osiadymi powiekszej czci na ziemiach sowiaskich przy

ujciach aby i Wezery w niepamitne wieki. Wiadomo take,

jak w poczeniu z Frankami Saksy, rozbiwszy r. 531 Durzyców,

ziemie ich opanowali, dawnych mieszkaców pozbawiwszy wasno-

ci, czci wymordowali, tych za, którzy przy yciu zostali, utrzy-

mali jako robotników na ziemiach zdobytych. Lud ten suebny

zwa sie lasi,^) w cigu trzech wieków mieszajc sie z Niem-

cemi, zniemcza, ale szczególnej przyjani dla Saksów szlachetnych

(edelingów) i wacicieli ziemskich (frilingów), 'ywi nie móg,

R. 808 Karolus Albiam ponte junxit, et esercituii cui piaeerat in L i n o n e s et

Smeldingos. (Eginhard). R, 808 in Saksonia ultra Albiam ad illos Sdavos,

qui Yocantur L i n ai. (Chr. Moissiac). R. 811. Missit imperator exercitum ultra Al-

biam ad illos Sclavos, qui nominantur Lanai et Bethenzer. (Chr. Moissiac).

R. 839. Contra Abodritorum et qui dicuntur L i n o n e s. (Prudentii. Trecens.).

R. 858 in Abodritos et L i n o n e s. (Rudolfii. Fuld. annal.). R. 877 Sclavi, qui

Yocantur Linones et Siusli, eorumque vicni defectionem molientes solitum

dare censum renuunt. (Annal. Fuld.). Z tego wida, e wzmiankowany ludek mie-

szka po lewym brzegu Laby, w ssiedztwie Smolanów i Byteców, jak na mapie

do tomu IT. oznaczono. A co si tyczy nazwy, to wyraenie kronikarza r. 795

„locum H 1 i u n i^ oznacza c h 1 u m y, chemy, od których powzi lud nazw
Chlumian, Chelmian, przekrconych przez kronikarzy w Linonów, Linów. OJ nich

wypada odrónia Lino w, (Lini), którzy mieszkajc po prawej stronie Laby, wród
blót i lasów, kolo jeziora Moryckiego, skadali ma wo, nie posiadajc ani siy

ani monoci z przyczyny oddalenia od Laby, stawa na linii bojowej nad Lab do

walki z Niemcami. Podobna cze naley Chemianom (Linonom), ujarzmionym za

Karola W., a póniej na wolno wybijaccym si. Tem si daje usprawiedliwi wy-

raenie kronikarskie, e w r. 877 L i n o n y (Chemianie) S u s 1 y i inni ssiedzi

odmówili pacenia daniny, (solitum dare censum renuunt). To do Chlumian tylko za-

stosowane by moe, bo Liny, z okolicy jeziora Maryckiego, do boju z Niemcami

w IX wieku nie wystpywali, a przeto i do pacenia im daniny zobowizywani by
nie mogli.

') Nidhard opisujc urzdzenia Saicsonii przez Karola W., rozpowiada o po-

dziale ludu na: edhilingi, sunt qui frilingi, sunt qui lazzi illorum lingua dicentes,

latina vero lingua hoc siml: nobiles, ingenuiles alque serviles. Historiarum liber IV
Pertz. Mon. Ger. II 667—668.
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choby z ekonomicznych przyczyn, nie mówic o tradycyi, która

im lepsze czasy przypominaa. Lotar wezwa do ora nisza

klas ludu, do której i asi naleeli, obiecujc im majtek klas

wyszych, powrócenie pogastwa i dawnego porzdku rzeczy.

Lud powstawszy masami, bieg pod sztandary Lotara, gromadzi

si pod nazw S t e 1 li n g a, opanowa majtki z których edelingi

uciekali.-) Spodziewano si, e i Sowianie poczywszy si ze

Stellingami, pomog do wywrócenia porzdku przez Karola W.

zaprowadzonego; — wezwano i Duczyków, obiecujc im ust-

pi jaki kraj, zapewne Nordalbingij. Ale Lotar nieumia prze-

prowadzi ruchu, przez niego wywoanego. Udao si wiec

LudwikoAvi, bez szczególnych wysile, przeama opór Stellingi

i powstacze tumy podda pod surowe ustawy, spychajce ro-

botników do stanu niewolników^) r. 842.

Po trzyletniem zaburzeniu stana midzy brami umowa

w Verdun r. 843, w skutek której Niemcy ostatecznie oddzieliy

si od cesarstwa, a pierwszym królem Niemiec zosta syn Lu-

dwika Pobonego, Ludwik Niemiecki.

Odtd Sowianie pozbyli si na zawsze niebezpiecznych od-

wiedzin Franków, ale za to znaleli si w obec Niemców spojonych

prawic Karola W. w jedno pastwo. Nowy ssiad gorszy by
od poprzedniego: wicej dziki i bardziej nienawistny Sowianom.

2. Sowianie nie korzystaj z rozdarcia cesarstwa. Obodryci burz

Hamburg.

Trzyletnie zaburzenie w Niemczech podawao Sowianom

dogodn zrczno upomni si za swych braci zaabskich, jeszcze

") Hinc eliam in Saxoniain missit, frilingis lazzibusque, quorum infinita mul-

ttudo est, promittens,. si secum sentiient, ut legem quam antecessores sui, tempore

quo idoloruin cultores erant, habuerant, eamdem illis deinceps habendam concederet.

Qua supra modum cupidi, nomen novum sibi, id est Stellinga, imposuerunt, et in

unum conglobali, dominis a regno pene pulsis, mor anti:]no qua quisque volebat

leg vivebat. Nithardi. Histor. lib. IV M. G. II 669.

') Porów. Maciejowskiego. Histor. prawod. slow. T. I § 535. Roczniki

Kroniki str. 97. Dopenienia doHist, praw, slow. str. 50. Wigger. Mekl. Annal s. 16.
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przez Karola W. ujarzmionych, dla czego wypadao wspólnemi si-

ami zdoby stanowiska saskie w Magdeburgu, Czartowie, Hoci-

bukach, Hamburgu i Ezesfeldzie, przywróci panowanie swoje

w Nordalbingii, jak byo miedzy 804—810 r. i opanowa ujcie

aby, do czego wielk pomoc Sowianie znajdywali we flocie

duskiej, gotowej w kadej chwili do dziaania przeciw Karlo-

wingom. Ale Sowianie w tym czasie nie dojrzeli jeszcze do

pojmowania interesu narodowego, a tem bardziej dalecy byli od

przejrzenia w przyszo. Byli gotowi broni do upadego swe

siedziby, kady z osobna, czy si nawet niekiedy do wspólnej

obrony, ale do dziaania wstpnym bojem przeciw nieprzyjacie-

lowi wtedy gdy ten nie napada na nich, — nie atwo im byo.

Jedni Obodryci, zaprawieni w dugich walkach z vSaksami, Du-
czykami i Frankami, nauczyli si prowadzi wojn zaczepn

i korzysta z dogodnej pory. Oni jedni ze Sowian, wród zabu-

rze 841—842 r., ruszyli si przeciw cesarstwu i wspólnie z Nor-

manami napadli na Hamburg. Napad by tak gwatowny, e
nawet okoliczni mieszkacy nie zdyli na pomoc miastu. Arcy-

biskup Anskar zamierza z mieszczanami i przedmieciem Ham-

vik broni si, ale nacisk nieprzyjació zmusi go do ucieczki tak

spiesznej, i ledwo zachwyci z sob relikwie witych, paszcza

jednak unie nie zdy. Poganie opanowawszy miasto, upie-

yli kilka dni, a potem zapaliwszy domy odeszli r. 842.'') Anskar

*) Zkad przybyli ci rozbójnicy, kto byli, a nawet w którym roku na Ham-

burg napadli — niewiadomo, Adam Bremeski wypadek ten stosowa do r. 840,

ale wczeniejszy Nithard o zburzeniu Hamwiku wspomina midzy wypadkami r. 842,

Nithard pod r. 842 mówi: Per idem tempus Nortmanni Contwig depraedati sunt

inibiue mar trajecto Hamwig et Novdhumwig similiter depopulati sunt. Historia-

rum lib. IV. M. Ger. II, 669. Póniejsze legendy wspominaj o jakim ksiciu

sowiaskim Borucie, który wladal na pograniczu z Niemcami i jako poganin napa-

da na chrzecian. (Legenda de ss. martyribus interfectis in Hamburgh, w Leib-

nica Scriptores rerum Brunsvicen. I, 184). Przypomni wypada, i w owym czasie

Sowianie pomorscy wspólnie ze Skandynawami dziaali przeciw Karlowingom, a za-

tem nic dziwnego, jeli pod nazw Normanów, skrywa si w tym czasie nazwa So-

wian, zapewne Obodrytów, którzy upicyli Hamburg, t metropolije chrzecia-

gtwa, zarówno nienawistn dla Sowian jak i dla Skandynawów.
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przesiadujc na przeciwnym brzegu aby, zwiedza pogorzelisko;

wystawiony jego staraniem koció „przedziwnej roboty" znik

w pomieniach, a niespokojne czasy nie dozwalay myli nawet

o wznowieniu metropolii.

3. Bezskuteczna wyprawa Ludwika Niemieckiego przeciw Obodrytom

r. 844. Hamburg powtórnie zniszczony r. 845. Metropolia z Hamburga

do Bremy przeniesiona r. 847.

Tymczasem Ludwik Niemiecki, umierzywszy powstanie

w Saksonii, przedsiwzi w roku 844 wypraw przeciw Obo-

drytom za ich napady, jak mówi kronikarze, na Niemcy.

W zaszym boju ksi obodrycki Gostomys poleg, a inni

zwierzchnicy z ludem musieli si upokorzy,^) co wszake nie

przeszkodzio im wojowa znowu w roku 845 i razem z Du-
czykami odby wypraw nad doln ab przeciw Niemcom.

Flota Normanów, w liczbie 600 okrtów przez króla duskiego

Erika wystawionych, zawinwszy do ujcia aby, napada na

Hamburg, warownia którego bya ju wzmocniona, lecz to nie

przeszkodzio do zlupieenia miasta,^) w czem prawdopodobnie

przyjmowali udzia i Sowianie. Ludwik pospieszy z wojskiem,

pobi Normanów i w powrocie potukszy Sowian, zaj jaki

gród ich r. 845.'^) Dla traktowania o pokój posowie Erika udali

s) Rudolfi. Annal. Fuld. an. 844, Hludovicus Abodritos defectionem molien-

tes bello perdomuit, occiso rege eorum Gotzo niuzli, terramue illorum et populum

sibi divinitus subiugatum per duces ordinavit. Podobne przechwaki w Annales

Bertinian. i Annales Xantes s. a. 844.

^) Nordmanni castellum etiam in Saxonia quod vocatur Hammaburg popu-

lati, nec inuUi reversi sunt. Rudolfi. Fuld. Annal. 845.

'^) Nortmannorum rex Oricus sexcentas naves per Albim fluvium in Germa-

niam adversus Hludowicum dirigit; quibus Saxones occurrentes, commisso proelio,

domini nostri Jesu Christi auxilio victores efficiuntur. Unde digressi Sclavorum

uamdam impetu et capiunt civitatem. Prudentii Trecen. an. 8^5-

Ludewicus rex congregato exercitu maguo iter iniit ad Yinodos Quod gentiles

cum cognovissent, e contra legatos direxerunt in Saxoniam et miserunt ei munera et

obsides et petierunt pacem. At ille, concessa pace, reversus est de Saxonia,

Annal. Xantes a. 845.
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si na sejm do Paderbornu, dokd i Sowianie przybyli. Wojna

z Obodrytami skoczya si niczem/) Ludwik mimo najwikszej

chci ujarzmienia Obodrytów, dopi tego nie móg, albowiem

spiesz3' musia nad Dunaj, gdzie mu grozio daleko wiksze nie-

bezpieczestwo ze strony tamecznych Sowian.")

Cigy niepokój nad doln ab i przewidywanie nowych

wojen midzy Sowianami a Niemcami, przeszkadzay do wzno-

wienia arcybiskupstwa Hamburgskiego. Król Ludwik naznaczy

Anskara biskupem bremeskim r. 847 i tym sposobem dwa bi-

skupstwa zczyy si w jedno. Arcybiskup pónocny Anskar

mia sw stolic w Bremen, gdzie przebywa do mierci r. 865,

Podróowa do Danii, ale o Sowianach ani on, ani jego nastpcy

nie myleli, zapewno i nie mogli, bo stosunek Niemców do So-

wian pomorskich w IX wieku by jeden: wojna nieubagana

w celu opanowania ziem sowiaskich. Nie przeszkadzao to du-

chowiestwu niemieckiemu granice biskupstwa liamburgo-bre-

meskiego rozciga a do r. Pieny,^'-) cho tam noga adnego

apostoa jeszcze nie postaa.

*) Niektórzy pisarze daj tej wojnie szerokie znaczenie, upatruj nawet zu-

pene ponienie Obodrytów przez zniesienie u nich z woli Ludwika wadzy wiel-

kiego ksicia i postawienie kraju w hodownictwo królowi niemieckiemu. Tak utrzy-

muje i p. Pawiski (IIo.iaScKie CiaB/iiie s. 51). Porównawszy jednak wiadectwa

annalistów, — na podobny wniosek zgodzi si nie moemy; póniejsze wypadki obja-

niaj zupen niepodlego Obodrytów.

®) Porów, niej, na stronicy 63, wojna Ludwika z Morawianami r. 846.

^0) Sfaszowany przez mnichów korbejskich dokument pod r. 786 (Hasselbach.

Codex Pomeraniae pod N. i) wykazuje pretensyje Niemców na ziemie sowiaskie.

Gosi ten dokument: terminos autem ejus (diocesis) circumscribi precepimus; id

est.... Liam fluvium (teraz Liihe), qui absorbetur ab Albia fluvio, de hinc trans

Albiam, ubi Bilena mergitur in Albiam, dehinc in ortum Bilene (teraz Bille), inde

ubi Trauena absorbetur a mari, deinde usque quo perveniatur, ubi Pene fluvius currit

in mar barbarum. Inde in ortum eiusdem fluminis. Hinc in Eldam. Dehinc in

Albiam. Inde in rivum Alend (Aland?), wpadajca do aby z lewej strony blizko

Sznakenburga i t. d,^
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§ 36.

Usiowania Ludwika Niemieckiego do panowania nad

Sowianami.

I. Wzrost potgi Moimirowlczów w Morawach. Wygnany z kraju Pry-

bina przyjmuje chrzest u Franków i za dozwoleniem króla Ludwika za-

kada ksistwo Batneskie r. 840.

Po rozpadniciu sie pastwa Samona r. 662, nic w dzie-

jach nie sycha pótora wieku o tern, coby si. nad r. Morawa

dziao. Tylko z okolicznych zdarze moemy wnioskowa, e
w cigu tego czasu Morawy tworzyy osobne pastwo pod rz-

dem wasnego rodu ksit, którzy bez wtpienia w bojach Fran-

ków z Awarami (791— 803") przewodniczyli Morawianom.^) Zajcie

przez Franków stanowiska nad Dunajem, po wywróceniu przez

nich panowania Awarów, zbliyo granice cesarstwa a do posad

Morawianów', którzy dla uniknienia wojny z potg Karola W.
owiadczyli mu sie z ulegoci, moe i danin pacili, ale przez to

niepodlegoci nie stracili. aden urzdnik cesarski nie gospodaro-

wa u nich.-) Ksita morawscy byli zupenymi wadcami w swym

kraju i zapewne nie z innego powodu, jak z przywizania ludu,

panowali jeden po drugim, jakby w monarchii dynastycznej, co

sie nie zgadzao z obyczajem sowiaskim.-^) Czste boje z Awa-

rami, trzymajcymi stanowiska w Rakusach, byy dla Morawian

szko wiczenia si w sztuce wojennej i to si im póniej wielce

przydao.

1) Porówna dziea tego tom II s. 82.

") Historycy mniemaj, e Morawianie bdc postawieni midzy Awarami

a Frankami i znalazszy si w koniecznoci rozprawia si orem z jednymi lub

drugimi, udali si pod ochron Karola W. w r. 811 i e od r. 817 zostali danni-

kami cesarstwa (Dudik. Mahrens Geschichte I, s. 109). Szafarzyk take twierdzi

o zwierzchnictwie Franków nad Morawianami, mniemajc, e w skutek tego Mora-

wianie nie przyjli udziau w wojnie Ludewita chorwackiego z Frankami r. 818—822

i nie mieszali si do zatargów Franków z Bógarami r. 817—829 (Star. Slow. § 41, 3,

str. 475). Rozpatrywanie lej kwestyi naley do specyalnej historyi morawskiej. Tu

tylko wspomnimy, e zaleno od Franków moga by chyba nominaln, bo w rze-

czywistoci Franki nie wdawali si w sprawy Morawianów,

») Dudik. Mahrens Geschichte I, s. 121, 123.
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Nazwa !Mora\vianó\v zjawia si wdziejach we waciwej for-

mie-') pierwszy raz w r. 822, gdy posowie ich razem z posami

innych ludów"^) przybyli do Francfurtu z darami, dla olcazania

tern przyjani Franlcom i yczeniay z nimi w zgodzie. W om
lat póniej zjawia sie pierwszy po imieniu wiadomy wadzca

morawsV:i ISIoimir, zamierzajcy poczy drobne ludy sowli-

skie midzy górami Czeskiemi, Karpatami i jeziorem Batnem

bytujce, aby powstrzyma szerzce si zabory Franków, którzy

ju od r. 803 Morawy zaliczywszy do dyecezyi Passawskiej, sze-

rzyli chrzeciastwo i wpyw cesarstwa a do Karpatów.**) Moi-

mir zrozumiawszy swe pooenie, ochrzci si i przez to wyrwa

ssiednim margrafom powód do najazdów na Morawy.

Wadajcy pod ówczas w Nitrze, gównym grodzie So-

waków, ksi Pribina, poganin, wdawszy si z niewiadomych

powodów w wojn z Moimirem i wygnany przez niego z kraju

r. 830, znalaz przytuek u margrafa Radboda. Potem za wsta-

wieniem si Radboda, cesarz Ludwik Pobony przyjwszy a-

skawie Pribin, poleci ochrzci go biskupowi salcburgskiemu,

przez co Pribina zyska wzgldy cesarskie i z pomoc margrafa

*) Dawniej Morawianie synli pod nazw Markomanów, których przez nie-

obaczno za Niemców poczytano.

5) Eginhard. Annal, a. 822 Morvanorum legationes audivit.

e) Pograniczne z Bawary kraje sowiaskie Karol W. zdobywszy na Awa-

rach, podda pod wadze dwóch ssiednich biskupów: salcburgskiego i passawsldego,

w ten sposób i Pannonia przypada salcburgskiemu, a Rakusy passawskiemu bisku-

powi. Pocztek takiego podziau prawdopodobnie siga r. 803, kiedy Karol W. do

Bawaryi zdywszy, urzdza tam sprawy Pannonii. (Eginhard. Annales a. 803). Po-

siadoci tych biskupów cigny si do r. Raby, ale dopiero w r. 829 dokadniej

oznaczone zostay. W dokumencie z dnia 18 Listopada 829 r. czytamy: „ut Re-

ginharius, episcopus (Passaviensis) habeat ad diocesim suam de ista occidentai

parte fluvii, qui vocatur Spraza, ubi ipsa exoritur et in aiam Sprazam cadit, et ipsa in

Rapam fluit; Adalramus vero Archiepiscopus ex occidentai ripa supradictarum aqua-

rum in orientali et australi parte ad diocesim Juvavensem, et ita in antea, sicut Arno

antecessor eius habuit, peniter habeat." Erben, Regesta diplomatica. T. I, N. 23.

W innych odpisach tego dokumentu rzeki s nazwane Spiraza i Aribone; w Boczka,

Cobex dipl. I, N. 22. Jakaby rzeka krya si pod nazw Spraza, czy Spiraza —
dotd nie wyjaniono i to przeszkadza historykom do wykrelenia granic rzeczonych

biskupstw.
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Radboda powróci do Nitry, zaj sie szerzeniem cirzecia-

stwa, wystawi Icoció \v. Emmerama, przez bislcupa salcburg-

skiego Adairamma jeszcze przed r. 836 powiecony. Przyja

z Radbodem trwaa niedugo: Pribina z synem swoim Kocieem

zemlcn do Bógarów, a potem do Cliorwatów, Ictórzy pod Icsi-

ciem Ratimirem gotowali sie do walki z Franlcami roku 838.

Po niefortunnej dla Cliorwatów wojnie, Pribina uda sie do grafa

Krainy Salacia, za jego wdaniem si, pogodzi sie z Radbodem

i od Ludwika otrzyma okoo r. 840 w len krain nad jeziorem

Batneskiem, gdzie zaoywszy gród Batno (Mosburg) przy uj-

ciu r. Sali do jeziora, pracowa nad rozszerzeniem chrzecia-

stwa, jak niegdy w Nitrasku. Zbudowa w swem ksistwie

32 kocioy i a do koca ycia by przyjacielem Franków, ale

z Moimirem pogodzi si nie móg.') Tymczasem Nitraska kraina

zostaa pod wadz Moimira, który wzrós w tak potg, jakiej

pod ówczas w zachodniej Sowiaszczynie nie byo, bo od gra-

nic bawarskich a do róde Odry i Wisy, a za Karpatami a
do rzek Hronu i Dunaju wszystkie mu ludy podlegay.

2. Wyprawa króla Ludwika przeciw Morawianom r. 846. Niepomylny

powrót jego przez Czechy. Powtórna wojna Ludwika z Czechami i Ser-

bami. Zwyciztwc Czechów r. 850.

Wzrost potgi morawskiej nie podoba si królowi Ludwi-

kowi Niemieckiemu, który w imi idei wszechwladztwa, przysu-

gujcej niegdy Karolowi W. jako cesarzowi rzymskiemu, uwa-

a siebie za spadkobierc tej idei wzgldem ssiadów pastwa

Niemieckiego — Sowian i do panowania nad nimi dy. Moimir

nie chcia by pokornym sug niemieckim, przez co cign
na si gniew Ludwika, który wpadszy do Morawy w Sierpniu

r. 846, synowca Moimira Roci awa, przez Franków Rasticem

') De conversione Baiovarioum et Carantanorum libellus. Pertz. M. Germ.

XI, p. II. Jest to gówne ródo wiadomoci o Pribinie. Diimmler. Geschichte der

Ostfraukischen Reichs. II, s. 174.
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zwaneg-o, ustanowi ksiciem morawskim/) a co sie z Moimirem

stao — nie wiadomo.

Dumny z powodzenia król Ludwik taka sie zarozumiaoci

uniós, e powracajc do domu przez Czeciy nie zapyta nawet

o pozwolenie, jak gdyby Czeciy do niego naleay. Rozjtrzeni

tern Czecliowie rzucili sie na wojsko królewskie i zadali mu tak
kiesk, e sam Ludwik o mao co nie zosta schwytanym.") Obra-

ony na Czecliów Ludwik postanowi odwetowa sw porak.

Czeciowie przeprasza go nie myleli. Rocisaw morawski, po-

dobnie jak i Moimir, nie cicia by pokornym sug niemieckim,

ze strony za Serbów dawne pograniczne spory z Niemcami — nie

ustaway. Gotowaa si tym sposobem wielka wojna midzy

Niemcami a Sowianami.

Jeszcze za Ludwika Pobonego, dla trzymania w ulegoci

Czecliów i Serbów, ustanowione zostay dwie Marki turyngskie:

Poudniowa i Pónocna, w którycli gówne stanowiska byy w Er-

furcie na pónoc i w Hallsztadzie na poudnie od turyngskiego

lasu. To kraiszcze serbskie od r. 805 pocztek wiodce, zostawao

najprzód pod zarzdem margrafa Madalgauda. Przeciw Czecliom

stanowiska wojskowe Niemców byy w Forlieimie, Brembergu

i Regensburgu, nad którymi pocztkowo przeoonym by Au-

dulf.'^) Gotujc- si do Avojny, Ludwik w margrafstwie turyng-

skiem osadzi Takulfa ksicia sorabskiej granicy „dux sorabici

limitis", a pograniczem przeciw Czecliom zarzdza wtedy graf

®) Annal. Fuld. a. 846, gdzie Rastiz nazwany ne potem Moimari, co

wedug badaczy najprawdopodobniej oznacza synowca.

^) Annal. Fuld. a, 846. Inde per Boemanos cum magna difficultate et grandi

damno exercitus sui reversus est.

Annal. Prudentii Trecen. a. 846. Hludovicus, rex Germanorum, adversus Scla-

vos profectus, tam intestino suorum conflictu, quam hostium victoria conterritus, re-

versus est. Annal, Xantes. a. 846. Ipse vero cum exercitu suo contra Boemanos
perexit ... sed periculose valde.

^*) Kapitularz Karola W. r. 805: Ad Forcheim, et ad Breemberga, et ad

Kegenisburg praevideat Audulfus. Erben Regesta str. 7. Ten Adolf byl markgra-

fem 805—819; póniej Ernest 829—861.
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Ernest. W tyme czasie, jakby dla zapewnienia przyjani moe
i pomocy Pribiny, Ludwik ustpi mu na wasno ksistwo

Batneskie r. 848.^1) A gdy ju wszystko do wojny gotowe byo,

wojsko niemieckie pod wodz ksicia Ernesta i grafa Takulfa,

przez Cheb uderzyo na Czechy. Chcc spraw zaatwi poko-

jem, Czechowie wysali posów, lecz nie do najwyszego wodza

Ernesta, a do Takulfa, majcego wielk wzito u Sowian, za

to, e zna ich zwyczaje i mow.^-) Rozpocza si krwawa,

czteroletnia wojna, w której Serbowie pomagali Czechom. Król

Ludwik sam wojsko prowadzi w gb kraju serbskiego, niszczc

wszystko po drodze, ale Czechowie wpadszy do kraju nieprzyja-

cielskiego, sawnem zwyciztwem upokorzyli dum Ludwika, zmu-

sili go prosi o pokój i wyda liczne rynsztunki w^ojenne r. 850.^-^)

Zwyciztwo Czechów natchno ssiednie Sowiany nadziej uwol-

nienia si od wdzierstw niemieckich. Serbowie w r. 851 wal-

czyli jeszcze, lecz niepomylnie, a Takulf, dla rozszerzenia swego

wadztwa usiowa zhodowa kraje midzy Solaw a Mod ^*)

") De conversione Baioar. Pertz. M, 6. Xr, p, 13. Actum in loco publice

in Regenespurc anno Domini 848, indictione XI sub die 4 Idus Octob., take Mo-

numenta Boica XI, 119.

12) Bcemanni per legatos ad Thaculfum directos, cui prae ceteris credebant

ouasi scienti leges et consuetudines Sclavicae gentis, erat uippe „dux sorabici li-

mitis". Annal. Fuld, an, 849. Urodzony w okolicy Fuldy, zapewno z rodziców

sowiaskich, Takulf mia dobra w prowincyi „juxta Bohemiam, Sarowe (Serbsko)

nuncupatam", byl jednym z goniejszych mów swego czasii i mia jeszcze tytu

:

„de Bohemia comes". Raumer. Regesta, an. 873; M\ilverstedt. Regesta Archi-

episcopatus Magdeburgensis. T. I, p. 12. Ten Takulf urzd ksicia „sorabici limi-

tis" sprawowa od r. 848 do r. 873, po nim Ratolf r. 874—880, Poppo r. 880—892;

Konrad 892, a po nim Burchard do r. 908. O Takulfie szczegóy w Knochenbauera

Geschichte Thiiringens. 1863. s. 23—27.

»^) Annal. Fuld. Rudolft. Pertz. M. G. I, 366—367; Prudent. Trecen. M.

G. I, 444. Annal. Xantes. Pertz. II, 229. Szafarzyk. Star. Saw. ij 39, S, s. 445

§ 43» 5. s. 540; Palacki. Dejiny, I, ks. II, r. IV, s. 132.

") Annal. Fuld. an. 851. Pertz. I, 367; Annal. Xantes an. 851. Pertz.

II, 229, Scheltz. Geschichte der Lausitz, s. 18. Teraz Mulda; w dokumentach Milda

wedug K. Polana, ma si zwa Moda. Luica r. 1890. N. 5, s. 40.

Tom III
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3. Walka króla Ludwika z Rocisawem r. 855. Slawitah pan na Wi-

toraziu podaje powód do zatargów Rocisawa z Ludwikiem i Serbami

r. 856. Takulf przedua najazdy na Serbów.

Tymczasem w Morawii Rocisaw obmyla rodki dla uz)^-

skania zupenej niezalenoci od Ludwika. Próbowa on drog
ukadów osign zamierzonego celu, sa do Moguncyi posel-

stwo w r. 852, jednoczenie z poselstwem Bógarów,^"^) któr3^ch

stara sie na sw stron przycign, a moe i przymierze z nimi

zawar.'^')

Gdy ukady nie doprowadziy do zgody, Ludwnk wypra-

wi si w r. 855 przeciw Rocisawowi i obieg go w warownem
stanowisku, lecz dowiadczywszy mnego oporu, musia ustpy-

w^a po lewym brzegu Dunaju, bdc ciganym przez Rocisa-

wa.'') Kronikarze niemieccy nie zapisali szczegóów niepomyl-

nego dla nich zdarzenia i dla tego rezultatów wojny nie znamy,

ale z ogólnego biegu zdarze moemy wnioskowa, e Ludwik

by pobity,^**) a Rocisaw uwaa si za swobodnego od wszel-

kici zobowiza, danin przesta paci i zbiegów królewskich

przyjmywa do siebie.

W tyme czasie dwaj synowie Witorada, czeskiego pana na

Witoraziu, kócili si o dziedzictwo po ojcu.'^) Jeden z nich Sla-

witah, w-ygnany przez wojska bawarskie z swych posiadoci,

szuka u Rocisawa pomocy. Król Ludwik stan po stronie

drugiego brata, wspieranego przez serbskiego zwierzchnika Cze-

cibora (r. 856), mianowa wygnanego Czecha panem na Wito-

ld) Annal. Fula. Pertz. I, 367, in civitate Mogontia . . . legatiooes Bulgaro-

rum Slavorumque audivit et absolvit. e tu pod nazwa Sowian tnaja sie rozumie

• Morawianie, to z tekstu kronikarza, wypada.

.
'") Annal., Pruden. Trecen. Pertz. I, s. 448, Bulgari, sociatis sibi Sclayis,: et,

ut fertur, a nostris muneribus inyiJtati, adversus Hlu(lovicum, Germaniae regem, arci-

ter promoventur, sed domino pugnante vincuntur.

^) Annal. Fuld. an. 855^ Prud. Tiecen. an. 855.

'") Dudik. Miihrens Geschichte, I, s. 133.

1"; Patrz wyej § 2o, tom II, Sir. 386.
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riaziu i sa wojsko przeciw Rocisawowi, ale ten dzielnie wspar

Slawitaha i najecha wschodnich Serbów, co sprawio wielkie

rozdranienie midzy Serbami tak, e zwierzchnika swegfo Czeci-

bora, przychylnego niemieckim zamiarom, zamordowali r. 858.-^)

Kronikarze nie oznaczyli jakiej potgi i gdzie byo pastwo

Czecibora, wspominaj tylko, e w Landskronie, koo Zgorzelca

mia swój gród i by wzgldny dla swych nieprzyjació. Bada-

nia historyczne udowodniaj, e wadztwo Czecibora rozcigao

si na milczask i uyck ziemie.-^)

Kiedy król Ludwik dziaa przeciw Morawianom, ksi
serbskiej granicy Takulf wojowa z silnym serbskim ludem Go-
maczami (r. 856), a dwa lata póniej, z polecenia Ludwika, wy-

kona now wypraw przeciw Serbom, lecz musia poprzesta na

korzyciach, jakie midzy Solaw a Mod osign.-'-) Póniej-

sze wypadki i to mu wydary.

§ 37.

Wojny Ludwika Niemieckiego ze Sowianami
r. 858—869.

I. Sowianie nadabscy wspólnie z Normanami dziaaj. Walka po caej

wschodniej granicy Niemiec. 858—860. mier Pribiny r. 860. Wojna
króla Ludwika z Obodrytami r. 862.

Ledwo król Ludwik skoczy wojn z Morawianami i po-

zby si kopotu w sprawie Czecibora (856—858), a ju musia

spieszy do obrony pónocnych granic pastwa, zagroonych

przez Normanów i Sowian. Nie obeszo si w tym razie bez

podegania króla Lotaryngii Lotara przeciw bratu Ludwikowi

-O) Annal. Fuld. an. 858. Nuntialum est ei (Ludovici), in oriente rempu-

blicam Sorabici limitis esse turbatum eo quod Sorabi duce eius Zistiboro nomine

sibi fidelissimo insidiose perempto defectionem meditarentur. Palacki. Dejiny, I, IT,

4. s. 134-

"') Jencz. Powie o serb. kroi. C. M. S. T849— 50.

-; Annal. Fuld. an. 856, 858.

5*
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Wikingów normaskich i ksit sowiaskich. Znakomity Wi-

king Rórik, usadowiwszy si przy ujciu r. Ejdory w zachodnim

Szlezwiku r. 857/) trzyma w strachu Nordalbingi i prawdopo-

dobnie poduszcza Sowian do wspólnego przeciw Niemcom dzia-

') Ilaiald królewicz duski ochrzczony i obdarzony posiadoci we Fran-

cyi, podejrzany póniej o stosunki z piratami, zosta przez Franków zamordowa-

nym. Brat jego Rorik, paajc dz odwetu za brata i za osobiste krzywdy od

Franków, którzy go wizili, zebra piratów i opanowa cz Flandryi przy ujciu

Renu r. 850. Potem zrobi najazd na Jutlandy, w której stanowisko zaj przy

ujciu r. Ejder i za zgod króla Erika tam osiad r. 857. Annal. Fuld. an. 850,

857. Depping. Histoire des expeditions maritimes des Normandes, lib. II, eh. III,

pag. 97-

Kruze, przyjwszy na uwag roczniki Rudolfa fuldeiiskiego i Hinkmai'a, tu-

dzie Adama bremeskiego, przyszed do przekonania, i wzmiankowany wyej Ró-

rik jest tym samym Rurykiem, który pastwo ruskie w Nowogrodzie zaoy. We-

dug Kruzego, Rórik chrzest przyj pierwszy raz w r. 826, ale w r. 841 poczywszy

sie z poganami napad na chrzecian, a w r. 850 powtórnie chrzest przyj, co mu

jednak nie przeszkadzao z przyjacielem swym Baldwinem grafem Flandryi, porozu-

miewa si z rozbójnikami normaskimi. — W r. 855, za zgod cesarza Lotara II

i króla duskiego Erika II, Rórik cala Jutlandyj posiad. Wkrótce potem zda-

rzya si wyprawa Waragów na Sowian pónocnych, wedug Nestora w r. 859; a czy

w tej wyprawie uczestniczy Rórik — nie wiadomo. Niewtpliwie jednak, i w r 861,

dnia i Septembra, kiedy jedni z Normanów przyjli sub u Franków, drudzy

u Brytów przeciw Frankom, a inni w domu pozostali, o Róriku w Germanii nie

sycha. Ale w tym wanie czasie, wedug Nestora, Rurik przyby do Sowian.

Z tego Kruze wnioskuje, e Rórik w r. 861 z Frislandyi, lub Jutlandyi uda si do

Sowian, a w r. 863 powróci do Frislandyi, otrzyma napowrót wadztwo swe Do-

rostat i królowi Karolowi przysig na wierno zoy. Wygnany z Frislandyi

przed r, 867, jak raz w tym samym czasie, kiedy wedug Nikonowskiego kodeksu

latopisu Nestora, Rórik ostatecznie obj rzdy w Nowogrodzie, w skutek czego

masa Nowogrodzianów do Kijowa umkna. — W latach 870—879 wzmianki o Ru-

nku w kronikach ruskich nie ma, a tymczasem w Lotaryngii i Francyi zjawia si

znowu Rórik, który w r. 870 zawar z Karolem ysym umow w Niemwegen,

a w r. 872 przyjmywa go Karol po przyjacielsku, jako wassala swego. W r. 873

Rórik podda si pod wadz króla Ludwika. Wedug Nestora Rurik umar r. 879,

a mier Rórika w kronikach niemieckich nie zanotowana, lecz niewtpliwie w r. 882

on ju nie y. — W r. 1837 w pónocnej Jutlandyi odkryto kamie, z napisem

niniczym, w mowie skandynawskiej, z wyrazami: Ruricus sponsae (uxori) Ingridae,

co wedug zdania Kruzego i Finn Magnussena, wskazuje on Rurika, który w r. 862,

jako pan Jutlandyi onie swej pomnik zrobi rozkaza. Syn Rurika ruskiego Igor,

• u Byzantyców Iffoip (Ingor) ma imi jednakowego z nazw Ingirdy brzmienia, co

zdaje si potwierdza identyczno Rórika z Rurykiem. Schmaler. Jahrbiicher fur

Slawische Literatur, 1852, s. 70—71. Sioegren. Bericht iiber (las Werk des Finn-

Magnusen Runamo og-Runerne. Petersburg, 1842.
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ania, Obodryci i Chemianie cigemi wycieczkami dokuczali po-

granicznym Saksom, a Serbowie ucierali sie z margrafem Ta-

kulfem.

W r. 858 Ludwik wyprawi jedno wojsko, pod wodza syna

swego Ludwika, przeciw Obodrytom i Chemianom, drugie prze-

ciw Serbom nadabskim, trzecie przeciw Rocisawowi morawskie-

mu,^) a sam wystpi przeciw bratu Karolowi, królowi Francu-

zów. Tymczasem Normani, prawdopodobnie druyna Wikinga Ro-

rika, napadli na Nordalbingi i chocia Niemcy chwalili sie, e
ich przepdzili,'^) ale wyprawa przeciw Obodrytom nie udaa sie.

Jeszcze gorzej powodzio si Niemcom z Serbami, powstaymi z po-

wodu sprawy Czecibora. Poruszenie si ich takie grone rozmiary

przyjo, e Ludwik znalaz si zmuszonym opuci wojsko wy-

prawione przeciw Francyi i spieszy na wschód r. 859.*) Zapewno

z powodu ogólnego niepowodzenia ora wstrzyman zostaa wy-

prawa zamierzona przeciw Morawianom, a by moe Ludwik po-

kóciwszy si z synem swym Karlomanem, wielkorzdzc Ka-

ryntyi (Chorutanów), nie mia wystpi przeciw Rocisawowi,

z którym Karloman wszed w przymierze. Nieczynno Ludwika

zgubia wiernego jego sprzymierzeca Prybin. Korzystajc z do-

godnej pory, Morawianie, dawno ju czyhajcy na ich wroga

Prybin, razem z Karlomanem napadli na jego pastwo i same-

go Prybin zabili r. 860. Syn zabitego Kocie obj wadz
w ksistwie Batneskiem.*^) Ludwik nie móg temu zapobiedz,

-) Rudolfl Fuld, an. 858. Rex decrevit tres exercitus in diversos regni sui

terminos esse inittendos : unum quidein — in Sclavos Marahenses — altenim vero per

Hludovicum filium suum minorem, in Abodritos et Linones. tertium autem in Sora-

bos. W Annal. Fuld. a. 858 — tertium per Thachulfum in Sorabos, a o Linonach

nie wspomniano. Pertz. I, 371. — Zamiast Linonów, pisze tu Chelmian, o czem patrz

wyej str. 55, 56.

•') Annal. Bertinian. a. 858.

4) Annal. Fuld, a, 858, 859.

'') De conversione Bogoar. Pertz, XI, 14. Anno 865 venerabilis archi-

episcopus Juvavensium Adalvinus nativitatem Christi celebravit in castro Chesilonis

(znaczy 25 grudnia 864 r.) noviter Mosapurc vocato, quod illi sucessit moriente pa-

tro suo Privina, quem Moravi occiderunt. Z dokumentu pod r. 860 w Monumenta
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bo wanie w tym czasie musia broni pónocne granice. W ro-

ku 8ó2 sam on prowadzi wojsko przeciw ksiciu Obodrytów Do-

bomyslow'i, ale powiodo mu si nieszczliwie: wielu znakomi-

tych wojowników zgino, — król musia ustpywa, zadowol-

niwszy si tem, e mu dano jakich zakadników.^)

2. Syn Ludwika Karloman wchodzi w zmow z Rocisawem. Ludwik

zawiera przymierze z Bógarami r. 864, rzuca si na Morawy. Kocie

ksi batneski w zwizku z Niemcami.

Nie pora bya duej u Obodrytów bawi. Sprzymierzenie

si Karlomana z Rocisawem cigno króla do Bawaryi, dla

urzdzenia spraw Karyntyi, któr synowi odj postanowi, oraz

przygotowa si do wojny z Rocisawem, dla czego zdywszy

do Bawaryi,") wszed w zmow z Bógarami i z ich posami za-

war w Tulln przymierze r. 864,*) stale dochowywane a do

koca wieku. Poczem dopiero Ludwik przebywszy Dunaj z li-

Boica XI, 119 wida, e wtedy Pribina yl jeszcze, ale w r 86i wystpuje ju

Kociel na sejmie w Regensburgu, O ksistwie Prybiny rozprawa w ,,Svetozorze" za

rok 1859, N. 16 i nastp,

«) W rocznikach fuldesldch wyprawa ta zapisana pod r. 862 w sposób

przyjazny Ludwikowi, goszc, e: „Rex ducto in Abodritos exercitu, ducem eorum

Tabomiuzlem rebeliantem dieto obedire et fllium suum cum aliis obsidibus dare

coegit. Tymczasem roczniki Bertiniaskie, pisane we Francyi przez Hinkmara, bi-

skupa reimskiego, pod rokiem 862 opiewaj, e król Ludwik, gotujc si do wojny

ze Sowianami, prosi o pomoc swego krewnego Lotara, króla Lotaryngii, ale ten

cliocia obieca, lecz póniej nie, przyby. Hludovicus autem, relicto in patria filio

Carolo, Hludowicum filium suum secum ducens aggreditur Winidos; unde amissis

quibusdam primoribus et nihil prospere gestis, sub obtentu obsidum ad Francofurd

revertitur. Podobnie w Annales Xantes, pisanych w Lotaryngii pod r. 863. Lu-

dovicus rex primum conventum habuit Yangioma et post hac Mogontia, ibique venit

ad eum Lotharius, hostem machinantes in Sclavos, quod et postea fecerant, sed non

profuit. A zatem ju w IX wieku atopiscy niemieccy puszczali si na tendencyjne

drogi, nie zwaajc na prawd, byle wysawi czyny swych wojowników.

') Ludovicus vero totum pene annum morabatur in Beioaria; caute agens

contra Margos rebelles et contra filium. Annal. Xantes an. 864.

«) Quoniam nuntias, quod fldelis rex (Ludovicus) dipositum habeat venire

TuUinam, et deinde pacem cum rege Yulgarorum confirmare, et Rastitium, aut vol-

lendo aut nollendo sibi pbedientem facere, Erben. Regesta I, 1^.
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cznem wojskiem, nagle rzuci sie na Morawy i Rocisawa w. gro-

dzie Dziewinie. obieg.^) Rocisaw widzia si zmuszonym wej
w ukady z Ludwikiem, wyda zakadników i przysig na wier-

no. ^^) Niedugo jednak wypado mu znosi te upolcorzajc

umow. Modszy syn królewski, Ludwik, powsta przeciw ojcu

i za przykadem Karlornana, uda si do Rocisawa o pomoc,

sam przyby do Morawy i zachca do odzyskania niepodlegoci

r. 866, a tymczasem agentów swych sa do Turyngii i Sakso-

nii, pobudzajc do powstania.") Sprawy tak si skaday, e
wojna midzy Ludwikiem a Rocisawem staa sj konieczn.

Jako w r. 868 dwaj przeciwnicy walczyli, bez skutku, szukajc

sprzymierzeców. Ludwik pogodzi si z synarni, wcign, do

swej polityki Bógarów, na danie których niedawno, roku 866

w Regensburgu przez poselstwo objawione, wysa im lisjy a-

islcich dla umocowania w chrzeciastwie króla Borysa z cz-

ci ludu nawróconych. ^'2) Rozcisaw móg liczy tylko na Cze-

chów i Serbów, bo ssiedni ksi batneski Kocie trzyma si

polityki ojca swego i y w zgodzie z Niemcami, chocia wadz-

two jego uszczuplio si przez odjcie na pograniczu Karyntyi,

krainy Dudleipa zwanej.^'')

») Annal. Fuldl an. 864; Annal. Hildesheim. an. 864. — Dziewin niedaleko

teraniejszego Hradiszcza, podobno Deben, pewniej Podiwin.

10) Annal. Fuld. a. 864.' Rastiz . . . . cum. universis optimatibus suis fidem

se cunctis diebus regi servaturum esse, juramento rmavit, licet illud minime ser-

vavent.

'1) Annal. Fuld. a. 864. Nuntiis per universam Thuringiam et Saxoniam

missis . contra regem' rebellare disposuit. . .

.

1-) Annal. Fuld. a. 866 . . . Hincmar Remen. an. 866. Ermanrich biskup

passawski z ksimi i diakonami przybywszy do Bólgaryi, znalaz tam ksiy aci-

skich, wczenij przez papiea Mikoaja I wysanych. Musia wic Ermanrich po-

wróci bez spenienia swej missyi.

13) Szafarzyk. Star. S. § 42, 2. s. 514. upa Dudleipa = Dulby leaa

w stolicy Saladskiej, na porzeczu Kaniy (Knesaha). Ostatecznie jednak pooenie

tej upy jeszcze nie wyjanione.
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3. Rocisaw z Morawianami i Czechami na Bawary napada. Ludwik,

pogodziwszy si z synami, przyciska Morawy r. 869. Niepomylny ko-

niec wyprawy.

Z nastpieniem r. 869 Rocisaw postanowi wstpnym bo-

jem w kraju nieprzyjacielskim odwróci przeciw niemu wymie-

rzone zamachy Ludwika. Czechowie wpadszy do Bawaryi, a Ser-

by do Turyngii, pustoszyli ogoocone z wojska kraje.") Synowiec

Rocisawa witopek, wtedy ju ksi nitraski, poczy sie

z Morawianami.^^) Król Ludwik, stosujc si do dziaa nie-

przyjacielskich, podzieli swoje wojska na trzy czci. Z nich je-

dno prowadzi królewicz Ludwik przeciw Serbom i Susom, zmu-

si ich w sierpniu roku 869 do odwrotu i mia nawet zniewoli

mieszkaców jakiej okolicy do uznania swego zwierzchnictwa.^")

Królewicz Karloman prowadzi Bawarów przeciw witopekowi,

a trzecie wojsko z Franków i Szwabów sam król zamierza pro-

wadzi przeciw Rocisawowi, lecz zachorowawszy, powierzy je

najmodszemu synowi Karolowi, który wtargnwszy z Rakus do

Morawy, pali osady, lecz gównego grodu AYelihradu,'') dosko-

nale obwarowanego, zdoby nie móg. Tymczasem Karloman

z Pannonii wtargnwszy do Nitraska, spali okolic i pobi za-

stp Morawianów, zostajcy pod wodz Hundakara, który prze-

niewierzywszy si suzerenowi swemu Karlomanowi, wczeniej

jeszcze przeszed do Morawianów, ^^) lecz w pierwszej potyczce

z Karlomanem, poleg. Rado z tego powodu bya tak wielka,

^^) Annal. Fuld. a. 869. Sorabi et Siusli, junctis Bohemis et ceteris vicinis,

antiuos terminos Thuriugorum transgredientes (Solaw) devastant.

^*) e witopek w r. 869 wada ju ksistwem Nitraskiem, to mo2na

uwaia z annalisty fuldeskiego pod r. 870, patrz niej § 39 cyt. i.

'•) Annal. Fuld. a. 869.

"j W dokumencie r. 1030. Yieligrad ad flumenta fluv. Moravae. Boczek.

Codex Diplom. I, 113. .Stary Wielehrad zburzony podczas napadu Wgrów, Z ruin

powstao teraniejsze Hradiszte r. 1258. Szafarzyk. Star. S, § 41, 4, s. 479.

^«) Mor Catilino dimicare Yolen.s, powiedziano w Annal. Fuld. a. 869. Pertz,

I, 381.
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e król Ludwik rozkaza we wszystkich kocioach regensburg-

skich bi we dzwony. — Po tern Karloman poczy sie z bratem

Karolem, z czego bracia wielce radowali si i winszowali so-

bie zwyciztwa.^^) Taki opis wyprawy tej podali Niemcy, tym-

czasem wedug Hinkmara, biskupa reimskiego, bracia królewi-

cze, poniósszy wielkie straty, wracali do domu, a o adnem

zwyciztwie ani sycha.'^**) Przewaga okazaa si na stronie

Rocisawa. Ludwik nie móg dotrzyma mu pola i widzia si

zmuszonym do zawarcia pokoju nie zupenie dla dogodnego.^')

§ 38.

Apostolstwo . Cyryla i Metodego (r. 863—870).

I. Niech Sowian do chrzeciastwa przez Niemców opowiadanego.

Or cesarski, amic granice Sowiaszczyzny zachodniej,

otwiera misyonarzom niemieckim drog do apostolstwa wród

Sowian. Biskupstwa Salcburgskie, Passawskie i Regensburg-

skie, rozszerzajc swe dyecezye, od czasów Karola W., na zie-

miach sowiaskich,^) staray si o ubespieczenie wadzy swej,

urzdzay hierarchij duchown, wznosiy kocioy, hojnie w do-

bra ziemskie uposaone,-) dyecezye jednak nie byy rozgrani-

19) Annal. Fuld. a. 869. Pertz. I, 381.

2") Hincmar Remen. an. 869. mówi: Królewicze aut nihil, aut parum utili-

tatis egerunt, sed damnum maximum retulerunt.

2') Hincmar Remen. an. 869. Hludovicus pacem cum quadam conditione

apud Yinidos obtinere procuravit.

1) Wyej § 36, cyt, 6.

') Nawet kocioy w Bawaryi pooone freizyngeuski i dolno- altaheski

miay uposaenie na ziemiach sowiaskich. (Erben, Regesta NN. 24 i 29). Mie-

dzy rzekami Aist a Nardina z pónocy do Dunaju wpadajcemi, leay posiadoci

regensburgskiego kocioa. (Erben. Regesta N. 27). Klasztor . Emmerama w Re-

gensburgu posiada dobra w Pannonii. (Erben. Reg. N. 34). Benedyktyni Krems-

miinsterscy posiadali dobra w Grunzviti pagus w Marce Wschodniej (Austryi),

nad r. Treism, w pobliu granicy morawskiej. (Erben, Regesta N. 22). Islad ta
rzeka leay dobra arcybiskupa salcburgskiego.
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c/.one cile. Kady l biskupów chciril co najwikszy obszar za-

garn. Wszczy si pomidzy nimi intrygi i kótnie, któr4

wreszcie cesarz Ludwik Pobony rozstrzygn w Regensburgu'

(r. 829) w ten sposób, e ziemie pooone na wschód. od ysej

góry (Kahlertberg), a rozdzielone rzekami Spraz i Rab, maj
naley pónocn i wschodni czci do Passawskiego, a porti-

dniow i zachodni do Salcburgskiego biskupstwa.^) W skutek

tego ^Morawia zaliczon zostaa do biskupstwa Passawskiego,

a w poudniowych od Dunaju krajach, równie jak w ksistwie

Nitraskiem szerzya si wadza arcybiskupa salcburgskiego, sta-

raniem którego \\ iele kocioów w ksistwie Batneskiem i w Ni-

trawie wzniesiono okoo r. 836.^) Czechy zostaway jeszcze w po-

gastwie i niezalenoci od cesarstwa, ale chrzest 14 panów cze-

skich z ich czeladzi w Regensburgu (r. 845),*') podawa bisku-

pom regensburgskim powód do rozcigania swej wadzy i na

Czechy, co a do ustanowienia biskupstwa Praskiego (r. 973)

trwao.

Wszake usiowania biskupów niemieckich do rozszerzenia

chrzeciastwa u Sowian, nie osigay podanych skutków. Po-

ganie, patrzc na bezustanne napady pogranicznych grafów, gra-

biee i zniszczenie ojczystych posad przez Niemców, nie mogli

spotyka przyjanie ich misyonarzy i wierzy temu, co ci opo-

wiadali o cnotach i mioci bliniego. Wreszcie wymaganie dzie-

siciny i odprawianie naboestwa w jzyku aciskim nie uspo-

sobiay bynajmniej ludu sowiaskiego do przyjmowania nauki

obcej wyobraeniom jego i niezrozumiaej. Nie dziw wic, e
rozwój nauki Chrystusa w Czechach, Morawii i Pannonii by
bardzo ograniczony, chocia ksi Moimir wyznawa chrze-

•") Wyej § 36, cyt. 6, s, 62. O waniach pomidzy biskupami. Szafarzyk.

St. Slow. § 4!, s. 486—8.

*) Wyej § 36, s. 63.

•') Annal. Fuld. an. 845. Hludovicus quatuordecim ex ducibus Boemauo-

rum cum hominibus suis christiaiiam religionem desiderantes suscepit, ei i.n o.tavis

Theophaniae baptisari iussit. Pertz, M, G, I, 364.
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ciastwo, a ksiae Roclsaw troszczy si o wytpienie po-

gastwa.*')

Z wiekszem powodzeniem nieco zaprowadza w ksistwie

Batneskiem chrzeciastwo Pribina, wznoszc liczne kocioy

i pomagajc do ustanowienia hierarchii duchownej od arcybiskupa

salcburgskiego zalenej. Zaleno ta, datujca si od czasów Ka-

rola W., miaa na celu wznie powag arcybiskupa i dla tego

ustanowione zostay przepisy, aby aden ksidz postronny, bez

dozwolenia zwierzchnoci duchownej, nie móg duej nad trzy

miesice swych obowizków sprawowa.') e arcybiskupi salc-

burgscy rocili sobie prawo do zarzdu duchownego w Pannonii

i byli do tego upowanieni przez cesarza Ludwika, to niewtpli-

wie, ale ze strony stolicy apostolskiej potwierdzenia podobnego

prawa nie posiadali, a to wanie stao si póniej, jak zobaczy-

my, przyczyn nadzwyczaj przykrych wypadków.

Nie miemy twierdzi, aby ju wtedy biskupi niemieccy

upatrywali w religii rodek do wynarodowienia Sowian, ale e
dyli do zespolenia ich przez koció z cesarstAvem, to wypywao
z pojcia o uniwersalnej wadzy cesarza rzymskiego. Wszak od

czasów Karola W. wyrabiao si przekonanie powszechne, e jak

cesarz jest najwyszym wadzc wszystkich ludów, tak papie jest

najwysz gow kocioa, — e jak cesarzowi i wadzom przez nie-

*) Quod populus suus (Rastici) ab idolorum uidam cultura recesserat, et

christianam legem observare desiderabat. — Legenda Italica, tak zwane Translatio

S. Clementis, cap. 7.

") W zapisku duchowiestwa salcburgskiego: de conversione Bagoariorum et

Carantanorum, czytamy, e jeszcze za Karola W, ustanowiono : quod nuUus episco-

pus alicubi veniens, potestatem habuit ecclesiasticam in illo confinio nisi Salzburgen-

ses rectores, neque presbyter aliunde veniens plus tribus mensibus ibi suum ausas

est coUe officium, priusuam suam dimissoriam episcopo presentavit epistolam. A da-

lej w tyme zapisku dodano: hoc enim ibi observatum fuit usue dum nova orta

est doctrina Methodii philosophi. Pertz. M. G. I, cap. 10. Gdy jednak memorya
ten przeznaczony by prawdopodobnie dla królu Ludwika Niemieckiego, aby mu do-

wie prawa biskupa salcburgskiego na rozszerzenie jego juryzdykcyi w Pannonii,

nie moemy go bra na uwag inaczej jak w porównaniu, z tem co wypowiedzia
papie Jan VIII wzgldem usunicia praw arcybiskupa salcburgskiego na Panno-
nij, o czem niej powiemy.
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go ustanowionym naley sie posuszestwo, tak papieowi i usta-

nowionym przez niego biskupom naley sie cze duchowna. Ko-

ció mia pojedna poganów z cirzeciastwem, zespoli Sowian

z cesarstwem, przez zaczenie ici do biskupstw niemieckie?!,

zla z Niemcami w jeden naród. Jeeli gmin sowiaski nie ro-

zumia tego, niepodobne, aby ksita sowiascy i moniejsi oby-

watele, znajc jak ici pobratymcy w Bawaryi i Turyngii z przy-

jciem clirzeciastwa wynarodowiali sie, nie pojmywali do czego

prowadziy usiowania biskupów niemieckicli. Wreszcie przy-

czenie Morawii do biskupstwa Passawskiego ubliao powadze

ksicia Rocisawa.

Bdc od urodzenia chrzecianinem i majc przed oczami

ustrój pastw chrzeciaskicli, Rocisaw zrozumia ogromne zna-

czenie cVirzeciastwa w organizacyi pastwowej. Mia on do

poróv/nania z jednej strony ludy sowiaskie, zostajce w poga-

skiej ciemnocie, bez owiaty, bez wszelkich sposobów do zorga-

nizowania si, — z drugiej monarchi Franków, zawdziczajc

sw potg, owiat i znaczenie — jedynie chrzeciastwu. —
Aby uchroni niezaleno Sowian wypadao koniecznie po-
czy ich z chrzeciastwem, lecz przy takich okolicznociach,

w jakich Morawia za czasów Rocisawa zostawaa, chrzest ludu

przez misyonarzy niemieckich by niebezpieczny, pociga bowiem

ksicia do zalenoci od hierarchii duchownej niemieckiej, a przez

to samo i do niejakiej zalenoci od cesarstwa. Unikajc podo-

bnego wypadku i yczc mie wasny koció, odpowiadajcy po-

trzebom ludu, bronicy interesów narodowych, Rocisaw spo-

dziewa si koció taki ustanowi z pomoc ksiy wschodnich

do czego ówczesne okolicznoci sprzyjay.

2. Przybycie apostoów do Morawii (r. 863). Powodzenie ich I podró

do Rzymu (r. 767). Pobyt w Rzymie. Zgon Cyryla r. 869.

Kiedy ksi Rocisaw zamierza w pastwie swem usta-

nowi koció narodowy i na ten cel wezwa ksiy ze Wschodu,

w Bógaryi i cesarstwie Wschodniem gotoway si wypadki,
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majce wywrze wpyw ogromny na przyszo caej Sowia-
szczyzny.

W nadmorskiem, handlowem i bogatem miecie Tesalonice,

po sowiasku Solu zwanem, synowie zamonj rodziny grec-

kiej,^) starszy Metody, Modszy Konstanty, póniej Cyrylem

mianowany, otrzymawszy staranne wychowanie, od modoci go-

towali sie do« stanu duchownego. Spokojny, agodny, zatopiony

w rozmylaniu o wielkoci Boga, Metody wczenie uda si do

klasztoru na górze Olympie, nie tej, która niegdy syna jako

siedlisko bogów greckich, a na pówyspie Chalcydyjskim, teraz

Athos zwanym.®} Tam on przyj wicenie kapaskie. Kon-

stanty wcale innego by usposobienia. Nadzwyczaj ywej wyo-

brani, gorcego serca, rozlegych pomysów i niepospolitej ener-

gii do miaych przedsiwzi, Konstanty oddawszy si nau-

kom, znalaz przyjcie na dworze cesarskim w Konstantynopolu

i tak mdroci zasyn, e go powszechnie filozofem zwano.

Otwieraa si mu droga do najwyszych w pastwie godnoci,

ale dusza jego napeniona pobonoci pragna trudów, powi-
cenia si w imi chrzeciestwa i dobra ludów. Okolice Salonik

zasiedlone byy mas Sowian w pogaskiej ciemnocie zostaj-

cych. Konstanty myla przedsiwzi kroki do ich owiaty

z pomoc chrzeciastwa, a znajc dokadnie jzyk sowiaski,

stara si pozna, zbada i przysposobi alfabet pisma sowia-
skiego. Wymagao to czasu i spokoju do pracy. Tymczasem

Konstanty zamierza, uda si do brata Metodego na górze

Olimpu i zapewno zaj si nawróceniem okolicznych Sowian,'^)

®) Dawniej profesor moskiewski Pogodin i inni, a w nowsze czasy profesor ode-

ski Uspienski Fjodor utrzymywali, e . Cyryl i Metody byli Sowianami. IIsBiiCTifl

CjiaBflHCKaro BjiaroTBopiiTeJibHOro OSmeCTBa. Petersburg, r. 1885. Kwiecie, s. 231.

») Dawniej wszystkie trzy przyldki pówyspu Chalcydyjskiego, przy zatoce

Thermejskiej, zway si górami Olympijskiemi, póniej przyldek wschodni nazwano

Athos, a nareszcie wszystkie trzy przyldki otrzymay ogóln nazw góry Athos

(Afon). Bilbasow. Kiipiujt 11 ^leoojiii II s. 38.

^^) W legendzie soluskiej czytamy: Bulgares magna me laetitia receptura

Ravenium in urbem prope Bregalnitzam flumen duxerunt. Ego illis conscripsi litte-

ras quinquc et triginta. Eulgares autem, quamquam ipse eos pauca docui, tamen
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niespodziewana jednak okoliczno rzucia go w inn zupenie

stron.

Cliazary zadali od dworu Konstantynopolskiego przysania

im nauczycieli, dla oznajomienia icli z chrzeciastwem. Wypadao

posa ludzi bieglycli w naukacli, krasomówców, a przytem nie-

ustraszonycli i gotowyci na wszelkie niebezpiestwa w tak odle-

gej i trudnej podróy. Wybór imperatora Micli^a III pad na

Konstantego, który najprzód sam, a potem okoo r. 858 razem

z bratem IMetodym odby poselstwo do Cliazarów. Bdc w Cher-

sonesie tauryckim Konstanty pobudzi miejscowego biskupa do

odszukania na wyspie morskiej, w ruinach kocioa, zwok w.
Klemensa papiea, zesanego z Rzym.u na wygnanie do Clierso-

nesu, a póniej z rozkazu imperatora Trajana, za szerzenie clirze-

ciastwa w Taurydzie, wrzuconego do morza, za szyj do ko-

twicy przywizanego, okoo r. 102. Odkrycie zwok tego m-
czennika, okoo r. 861, otworzyo braciom drog do najwietniej-

szycli czynów.")

multa didicerunt; deus eos fidem Christianam docuit jamque fides orthodoxa susci-

piunt deoue, quae ejus sunt, tributum. — Podobnie w Obdormito . Kyrilli: Post

Bregalnitzam profeetus Sclavonios nonnullos jam baptizatos invenit. Reliquos autem

postuam baptiza\it, ad verum fidem duxit librosue litteris Sclavicis scriptis: sunt

autem facti per eum christiani uatuor milia et quinquaginta.

'*) Gownem ródtem do historyi pochodzenia, pocztków ycia, poselstwa do

Chazarów, wynalezienia relikwii . Klemensa, troskliwego ich zachowania i przeniesienia

do Rzymu, jak równie apostolstwa u Sowian braci Konstantego i Metodego, — sa y-
woty ich, pospolicie legendami zwane, stosownie do miejscowoci, na których spi-

sane zostay.

Legendy z dodatkiem urywków z ksig kocielnych, najczciej w jzyku

sowiaskim przechowanych, — w poczeniu z dokumentami stanowi ogromny ma-

terya do historyi apostolstwa u Sowian braci Konstantego i Metodego. — Kozbiór

maleryalu tego, dotd jeszcze nie zbadanego krytycznie, — naley do prac specyal-

nych. Wszake, dla dogodnoci czytelników, dokumenty przytoczymy w kocu tj

ksigi, a w tem miejscu uczynimy krótk wzmiank o staroytnych legendach, we-

dug nastpnego porzdku.

I. ywoty Konstantego r Metodego pannoskimi zwane, dla

tego, e w Pannonii zapewne byy napisane, w kocu IX w. po sowiasku. Da-

wniej stawiono je w szeregu legend, lecz obecnie, po sprawdzeniu wiarogodnoci

wypadków w tych ywctach zapisanych, zaliczamy je do waniejszych róde:

ywot Konstantego wedug rkopimu monasteru Rylskiego r. 1479,

zatytuowany : Pamiet' i ytje blaennaho uczitela nasze ho Kon-
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Pracujc oddawna nad uoeniem pisma sowiaskiego, Kon-

stanty filozof, po odbyciu poselstwa do Ciazarów, doskonali): pi-

s t a n t i n a F 1 1 o s o f a p r b w a w o h o nastawnika s 1 o w j e s k u j e z i k u,

wydal Szafaizyk w dziele Pamatky drewniho pisemnicvi Jilioslovanow 1851. Potem

Wiklosicz w Chrestoroatia Palaeo&lovenica. Wiede j86i. Bodjanski, wedug r-

kopismu moskiewskiego, w Cztjeniach Obszcz,estvva istorii i drewnostjej rossijskich r.

1863 ks. ir. Póniej z tlómaczeniem laciskiem i objanieniami wydali Diin;mler

i Miklosicz w Denlischriften der Acailemie der Wissenscliaften. r. 1870, tom XIX
s. 203—246,

.y w o t Metodego zatytuowany : Pa mit' i ytje blaennalio
o t c a ffa s z e h o i u c z i t e 1 a M e f o d i j a a r c h i e p i s k o p a m o r a w i, s Ic a,

pierwszy raz ogoszony w „Moskwitjaninia" N. 6 r. 1843, potem z rkopismu XIV
w. z Moskwy dostarczonego, wydal Szafarzyk w dziele Pamatky drewniho pisemnictvi

Jihoslowanow r, 1851, Wycig z' tego ywota zamieszczony byl po polsku w Dzien-

niku literackim Lwowskim r. 1852. Nr. 52, i po niemiecku przetlómaczony w Smo-

lera Jahrbiich fiir Slavisclieer Literatur, Kunst und AVissenschaften 1852 s. 89— 94.

Z tego wydania tekst, po acinie przez Mikloszicza przetlómaczony, Diimmler, ze

swemi uwagami, wydal w Archiv fiir. Kunde Oesterreichischer Geschichts-Quellen

r. ,1854, tom XIII pod tytuem: Die Pannonischei Legenda von heiligen Methodius.

Powtórnie tekst aciski wydrukowa Ginzel, w Geschichte der Slavenapostel Cyryli

und Method. r. 1857. Póniej Bielowski, uzupeniajc Szafarzykowe wydanie nota-

tkami otrzymanemi od moskiewskiego profesora Bodjaskiego, wedug rkopismu

XII w., wyda ywot Metodego w Monumenra Poloniae historica. Tom I r. 1864

po sowiaiisku, z przekadem polskim Wagilewicza. AV nastpnym r. 1865 ywot
Metodego, wedug Kodeksu XI[ w., wyda w Moskwie Bodjanski w Cztjenijach

Obszczestwa istorii i drewnostiej, ks. I s. i— 96. Jest to najdokadniejszy tekst y-
wota Metodego, przedrukowany w B.ilbasowa: Kiryll i ilefodij r. 1871 s. 249—273.

II. ywot s. Klemensa biskupa W i e 1 i c y, ucznia . Konstan-

tego i Metodego, po grecku napisany, w pierwszej poowie X w. Wiadomy by ju
w XVII w. Wyda go Mikloszicz: Vitta 5. Clerentis episcopi Bulgarorum. Edi-

dit F. Miklosich. Vindobonae 1847. Z tekstu Mikloszicza wydany z tlómaczeniem

rosyjskiem w Moskwie, w dziele: MaTepiajiBi JiASi HCTopili nucMCHT. (Materyay

dla historii pismien.) 1855. U Ginzgla po acinie 7 pierwszych rozdziaów r. 1857.

Nareszcie w Bilbasówa Kiryl i Mefodij r. 1871. Do tej kategoryi wypada odnie
„Uniecie Cyryla (Obdormito S, Kyrilli), z rkopismu serbskiego, nabytego przez

Hilferdinga w Macedonii w r. 1857, wydane w tzwiestijach Akademii Nauk w Pe-

tersburgu r. 1858 s. 381—386, póniej w Bilbasówa Kiry i Mefodij 1871. Chocia

rkopism pochodzi z XV lub pocztku XVI w., — dawnoc tego pomnika niewt-

pliwa a wyraenia, zgodne z tekstem ywota . Konstantego, utwierdzaj badacza

tej sprawy Bilbasówa w przekonaniu, e „U niecie suyo osnow do napisania

ywota". Bilbasow. 1. c. s. 60 6(

III. Legendy o przeniesieniu zwok . Klemensa. Z nich

Legenda Italie a, sive Vita cum translatiohe S. Clementis
pa pae et m a r t y r i s, przez biskupa z Veletri Gauderyka, dedykowana papieowi

Janowi VIII (r. 872—882), znajdujca si w nieco uszkodzonej kopii w klasztorze

Monte -Cassino, drukowana przez Bo^a-idystów w Acta Sanctorum r. 1668, Martii
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smo i tómaczy ksigi duchowne na jzyk sowiaski, ^^) Metody

piastowa godno archimandryty monasteru Polichron, nad mo-

rzem Jylarmora, w pobliu miasta Cyziku, w Azy i mniejszej.'-'')

tom II. Jest to bezwatpicnia jeden z najdawniejszych i najwiarogodniejszych pomni-

ków o czynach braci soluskich. — Legend t przedrukowa Ginzel w Gesch. d.

Slavenapostel, Cyrill i Method und der Slavischen Liturgie r. 1861, — Pogodin

w Kirylo-Mefodijewskim Sborniku r. 1865, s. 327—340; Bilbasow, w dziele Kiryll

i ]\Iefodij, r. 1871, s, 220—227.

Druga Legenda poczynajca sie: W toi die (23 Januarii), sowo na
priniesenje moszczej Preslawnaho Klimentija, z kodeksu mo-

skiewskiej biblioteki synodalnej, wydana w Pogodina: Kirylo-Mefodiewskij Sbor-

nik r. 1865, s. 3r9—326, a wedug Wiktorowa, w tyme sborniku, legenda ta napi-

sana by miaa przez samego . Konstantego po grecku, potem dopiero po sowia-
sku przetómaczona. Podobne przypuszczenie za miae i nieudowodnione.

IV. Legendy póniejsze. Legenda Serbica, aboserbskoje
ytje . Kirya i Mefodija, z prologu pisanego po sowiasku nie póniej

jak w XIII w., wydane przez Kaajdowcza, w dziele: Joann Ekzarch bogarskij.

Moskwa. 1824. s. 90. Dobrowsky Miihrische Legend, von Cyrill und Method.

1826. Bilbasow, Kiryl i Mefodiu po zapadnym legendam z przekadem aciskim.

1871. s. 264—275.

Legenda Bohemica de s. Ludmia z koca XIII w. i Legenda
iM o r a V i c a z koca XIV w., wydane przez J, Bobrowskiego, Szafarzyka, Ginzela,

a nareszcie Bilbasowa w dziele Kiryl i Metody 1871. Cyrylli et Metudii
legenda Cracoviensis z koca XIII lub pocztku XIV w., wzita jest

z Translatio s. Clementis przez Gauderika pisanej (jak wzmiankowano wyj), wy-

dana po raz pierwszy przez ks. Ignacego Polkowskiego, w dziele: Cze-' . Cyrylla

i Metodego w Polsce. Kraków 1885.

Legenda grecka, albo Ochrydska o . Klemensie, znaleziona przez

Wikt. Grygorowicza w Ochrydzie (1844— 5) w greckim rekopimie i wydana w ur-
nalu ministerstwa owiaty w Petersburgu r. 1847. Tom LIII. Z innego tekstu, po-

danego przez profesora Kurciusa w Pradze, Szafarzyk wydal legend te z tómacze-

niem aciskiem w: Pamatky hlaholskeho pisemnictvi r. 1853. s. LVII. Z tekstu

Szafarzykowego przedrukowa Bilbasow w dziele: Kiryl i Metodiii r. 1871, s. 128,

301—306. Legenda Soluska, czyli Sowo Kirya sowenca so-

unskaho, fiosofa bugarskaho, prawdopodobnie tómaczenie serbskie

z dawniejszego greckiego, lub aciskiego tekstu. Wydana w czasopimie: H I a-

snik drustwa srbske sowesnosti r. 1856 zesz. VIII. Wiadomy do-

td jedyny tej legendy rkopism. zawiera wierszy drukowanych 28. Z tómaczeniem

aciskiem przedrukowa Bilbasow w dziele: Kiryl i Mefodij r. 1871. s. 217—219.

Legenda Macedoska, grecka, czyli ywot . Nauma. ucznia . Kon-
stantego i Metodego, wydana przez Hilferdinga w czasopimie moskiewskiem Ru-

skaja Biesieda r. 1859 ksiga XiV s. 127 z rekopismu polowy XVIII w. przedru-

kowana w Bilbasowa Kiryl i Mefodij r. 1871 s. 307— 310 po greckn.

V. Do staroytnych pomników sowiaskich o i. Konstantym i Metodym,
wypada doda:
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Tymczasem Rocislaw, porozumiawszy sie z knziami moraw^

skimi i witopekiem ksiciem nitraskim,^^) wyprawi do ce-

sarza Micliaa III poselstwo, o przysanie mu ksiy, znajacyci

jzyk sowiaski. — Postpkiem tym nadzwyczaj w polityce zr-

1) Czernoryzca Chrabra. O pismeniech. Tekst Chrabra po

slowiasku wydal Kalajdowicz w dziele: Joann Ekzarch bolgarskij. Moskwa, 1824.

s. 189— 192. Szafarzyk. O Pismenech slovanskych. Praga 185 1. Nowsze wydanie

z tlómaczeniem niemieckiem J. Hanusza, w Archiw fiir Kunde Oesterreichischer Ge-

schichts-Quel]en XXiri r. 1860 s, 3—101.

2) Urywki z ywotów . Kirya i Metodego w wielu dawnych kode-

ksach znajdujce si, tudzie modlitwy, tak zwane t r o p a r y i k o n d a k i, w któ-

rych rozsiane s wiadomoci takie same, jakie w ywotach i legendach znajdujemy. —
Spis tego rodzaju pomników, z ksig kocioa prawosawnego poda J. Tok maków
Bii6.uorpa<i>iiMecKiii yKasaie-Tb. .IiiTepaiypa o cb. KiipiiJi.it 11 Meoojil;, et npiuo-

iKeiiieMi. ncpoHiia iiCTopiiiecKUNT, jiaTepia.ioBt, xpaiijmiiixcfl b-l EpaBiiTe-ibCTBeii

imxi 11 OómecTBeHHb]XX ApxiiBax'b u EiiójioTeKaxT.. Moskwa. 1886 stronnic 28-

VI. Nowsze opracowania przedmiotu, w osobnych ksi-
kach. Oprócz prac autorów przestarzaych, czeskich: Stredowskiegc), Dobnera

i Bobrowskiego, tudzie niektórych rosyjskich, wzmiankowanych w Tokniakowa

Bibliograficznym Wskaniku, wyliczymy nowsze:

Szafarzyk. Pamatky drevniho pisemnictvi Jihoslovauov r. 185 1, powtór-

nie w r. 1873; Pamatky hlaholskeho pisemnictvi 1853. Ueber den Ursprung und

die Ileimath des Glagolitismus. 1 858. Inne prace w ogónem wydaniu mniejszych

prac Szafarzyka. Rozprawy z oboru ved slowanskych 1865.

S z t u 1 c praat. Wypsani ivota svatych brati Cyrilla a Metl.oda. Praga,

1847. ivot swatych Cyrilla a Methodia. Praga 1857.

Biy. Dejiny svatych Cyrilla a Methodia apostolov slowanskych, w Praze

1863, przetlómaczona po niemiecku w 1863.

Raczki praat. Viek i djelovanie sv. Cyrilla i Methoda. Zagreb 1859.

G i n z e 1 J. A. Geschichte der Slawenapostel Cyrill und Method, und de-

slavischen Liturgie. Pierwsze wydanie r. 1857, drugie 1861.

F i 1 a r e t biskup ryski. Kiipii.uT. ii Meoojiiii CjiaBfliiCKie npocBtTiiTCiii.

Moskwa r. 1846, przedrukowano w Pogodina sborniku 1865. ^Niej.)

a w r o w s k i. ItiipiLi.n> 11 Menojiii KaicT. npaBoe.iaBiiue nponoBlijiiiiKii y
aanajiibhKTi CiaBain.. Charków 1863.

Pogodin M. liiip.i.io-MeoojifBCKiii cGopiiiiicb bt. naMiiib o coBepmiiB-

lueMCfl TbiCHMc.rtTiii c.iaBfliicKoii niicbMeiiiiocTii 11 xpiiCTiaHCTBa bT) Pocciii. Moskwa

1865. W nim pomieszczone sa prace: Górskiego, Filareta, Pogodina, Hilferdinga, Gry-

gorowicza, Kazaskiego, Wiklorowa, Bezsoiiowa, Buslajewa, Aksakowa i Arsenijewa.

B o d j a n s k i j O. Kiipii.T.Tb u Mooojiii. Coópaiiie naMaTiiiiKOBi. ,10 At,aTc.ib-

iiocTii CB. nepBoy'iiiTe.icii 11 npocBtTiiTe.icii cTaBimcKiiKi. n.ieMein. oTnocfluuixcfl. Z nich

ywot Konstantego w Cztjenijach Obszczestwa Istorii i Drewnostjej 1863 i 1864.

ywot Metodego, tame r. 1865. „Pochwalnoje sowo Kirylu i Mefodiju-', tam/.e r.

1865-^1866. ywot Konstantego z innych kodeksów, take w Cztjenijach r. 1873.

B i 1 b a s o w W. A. Kiipii.i.ib 11 !Meooj,iii no joKyMeiiTajibiiUMb iic-T04niiha>rb-.

Tom JII. 6
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cznym, Rocislaw nietylko usuwa wpyw nieprzyjaznego mu du-

cliowiestwa niemieckiego, lecz jeszcze jedna sobie przyja ce-

Monunienta diplomatica r. 1868. I\iipii.i.ri) 11 Monojiii iio sanajiihiMi. jicrcn,TaM'L.

Codex Legendarnm 1871.

W o r o n o w A. r.iaiuriiiiiie iictomimikii aih iicTopiii Kiipii.ua 11 Meoojifl.

Kijów 1876.

Perwolf. C.ioutiicKiii fl3i.iin. 11 (>ro cy.ii.óbi y iiapojoui. c.ioi5aiiCKiiXT,.

Warszawa 1885. ]\I e o o J i c B c k i ii 10 u 11 .1 c ii 11 l>l ii C o o p 11 11 k t. , wydany przy

uniwersytecie warszawskim, pod redakcya Budylowicza 1885.

J a y i c z. J. W. nonpocT. o luipii.i.it 11 ^Iooo,iit m, C.iauaiicKoii <i>iMOjoriii.

Petersburg 1885, jako dodatek do tomu LI zapisek Akademii Nauk.

Inne mniejsze praee, wzmiankuje Wskanik Tokmakowa, take w Jagicza:

Bonpocb o K11p1u.1I; II Meoojiii 1885.

Rettel Leonard. Cyryl i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwa.

Pary 1871 s. 216 i 8 minori.

Gromnicki Tadeusz. .wieci Cyryl i Metody; w rozprawach wydziau

historyczno -filozoficznego Akademii Umiejtnoci, w Krakowie r. 1879— 1880. Tomy

X, XI, xn.
Zieliski Wad. Apostolstwo . Cyryla i Metodego, oraz pocztki chrze-

ciastwa w Polsce. — Wenecya 1882 s. 79.

Chotkowski. ywot . Cyryla i Metodego Apostoów sowiaskich.

Kraków 1885 s. 80.

Kantecki Antoni. S. Cyryl i Metody. Apostoowie Sowiaszczyzny,

Pozna 1885 s. 6j. Wydanie popularne z powodu Encykliki Leona XIII z dnia 13

Wrzenia 1880 r.

Polkowski Ignacy, kanonik. Cze . Cyrylla i Metodego w Polsce

wedug ksig hturgicznych od koca Xni w. Kraków 1885 str. 64. Praca ródowa.
Pruszyski Ludomir. Apostoowie Sowian . Metodyusz i Cyryl. War-

szawa 1885 str. 81. Wykad popularny i dla tego poyteczny do rozszerzenia w Polsce

czci . Cyrylla i Metodego.

Crnci Iwan. Rimsko-slovinska suba sv. Kurillu i Metudu, w XtV ksidze

„Starine", s. 210—220.

L e g e r Louis. Etude historique sur la conversion des Slaves au christia-

nisme. Paris 1868 in 8 227.

Martinof, w Revue des Questions historiues, 71 livraison. Juillet. Paris

1884. wydal ,La legend italique de SS. Cyrille et Melhode", s. 1 10— 166, gdzie

wysoko podniós znaczenie Legendy Italica, jako jednego z najdawniejszych pomni-

ków o . Cyrylu i Metodym.

We woskiej literaturze wiadoma praca Bartholini Dominika. Memorie

storicho critiche archeologiche dei sancti Cirillo et Methodio. Rzym 1881. s. 254.

O niej sprawozdanie w „Atheneum". Warszawa 1882, zesz. VIII 378—383.

Krótlci ten wykaz róde i opracowa wskazuje jak jest bogat iberatura o apo-

stoach sowiaslcich. Podaj wykaz ten dla uatwienia oryentowania si w cytatach,

nie za jako prac bibliograficzn, nie wcliodzc w zakres niniejszego dziea. Do-

kumenty podam w osobnym D o d a t k t u w kocu tej ksigi. Inne róda wskae
we waciwem miejscu.
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sarza wschodniego dla zrównowaenia polityki króla Ludwika

Niemieckiego, który w celu zhodowania Morawii, stara si po-

granicznych z ni Bógarów wcign do zwizku przeciw Ro-

cisawowi. Tym sposobem formoway si ligi: morawsko - byzan-

tyska, przeciw niemiecko - bógarskiej, balansujce ówczesn po-

lityk w nad - dunajskich krajach.

Cesarz Micha uprzejmie przyj poselstwo morawskie, a zna-

jc biego braci soluskich w sprawach religijnych i w pimie

sowiaskiem,^-^) przeznaczy ich na apostoów w Morawii, jeliby

jednak da wiar legendzie, prawie wspóczesnej, wypadaoby

wyprawienie Konstantego do Morawii, przypisa domaganiu si

Rociawa, który, dowiedziawszy si o sawnych czynach Kon-

stantego w poselstwie do Chazarów, yczy, aby ten mianowicie

aposto do ^lorawii przyby.^")

Bracia, zabrawszy z sob ksigi dnchowne wczeniej ju

przetómaczone po sowiasku,'') tudzie relikwije . Klemensa,'^)

pucili si w podró. Matka ich, przeprowadzajc ukochanych

synów, ze zami bagaa, aby w razie mierci jednego z nich, po-

*-) Szczegóy niej § 42.

'*) In Polichronio, quod est in Sigriana. Vita s. Theophanis, in Acta Snn-

clorum, XII Mart. T. II 13, p. 220. — Est autem Sigriana regio montuosa prope

Cyzicum in Asia Minori et Propontidis littora, ab Olympena Rhyndaco tiiwio divisa.

Ibid. p. 213.

") W ywocie Metodego czytamy: „Rostislaw knie slowenieski, s Swiato-

polkom poslasta iz Morawy k' carju Michailu," (rozd. 5), ale w równie dawnym,

a moe i starszym ywocie Konstantego powiedziano tylko: „Rastislaw bo, mora-

wbskyi kne, stwjet sTjtwori s knezi swoimi i s Morawlijany" (rozd. 14), a o wi-
topeku ani wzmianki. DUmmler, w Denkschriften der Akademie der Wissenschaf-

ten XIX r. 1870.

'5) Skaniajc braci do apostolstwa cesarz mówi do nich: „wy bo jesta se-

unijanina, da seluuijanie wsie czisto slowieski besiedujut." Pannoski ywot Me-

todego rozd. 5.

1^) Philosopho autem reverso Constantinopolim, audiens Rostislaus princeps

Moraviae, quod factum fuerat a Philosopho in provincia Cazarornm, ipsae quoque

genti suae consulens, ad praedictum imperatbrem nuntios missit. Legenda Italica. c. 7.

Podobnie w legendach Morawskiej, cap. 4 i Krakowskiej cap. 4. Polkowski. Cze
. Cyrylla i ^Metodego, s. 15.

^") ywot Metodego 5.

>*) Niej cytata 40.

6»
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zostay przy yciu przywióz do niej ciao zmarego.^'*) Bracia,

dawszy sowo dotrzyma wiecie prob matki, poegnali sie

z ni ostatni raz, ruszyli w podró do Rocisawa i do stolicy

jego Welegradu av czerwcu r. 863 przybyli.-*^) Atoli do wiellciego

dziea wnet przystpi nie mogli. By to bowiem czas burzliwy,

czas gotowania si do wojny z Niemcami. — Bracia, osiadszy

w Welegradzie,-') pracow^ali nad wylcsztaceniem poruczonyci

im przez Rocisawa uczniów.--) Niemiem okiem patrzyo na to

duchowiestwo niemieckie. A gdy, po niepomylnej dla ]\Iora-

wian wojnie r. 864, biskupi niemieccy gronie przemawia po-

czli, apostoowie Konstanty i Metody, pojmujc groce im nie-

bezpieczestwo, unikali miejsc burzliwych, a przechodzc z kraju

do kraju po grodach i osadach wiejskich, -''"; opowiadali ludom

sowiaskim sowo boe w zrozumiaej im mowie, starajc si wy-

korzeni sprone obrzdy pogaskie i wieloestwo.-^j

Jednoczenie z apostolstwem u Sowian morawskich, przy-

pado wprowadzenie chrzeciastwa w Bógaryi. Wiemy, e
wczeniej jeszcze Konstanty filozof pracowa nad rozszerzeniem

1") Legenda Italica cap. 1 1

.

-^) Muralt w dziele: Essai de Chronographie byzantine p. 439 pisze: Ra-

stislaf avait resiste a Louis dans Devina en 864, aupres duuel Methode et Cyrille

se trouvaient depuis Juin 863. Opierajc sie na tern historycy czas przybycia aposto-

ów do Morawii zsvyczajnie w Czerwcu naznac/.aj. Dudik. Gesch. Miihrens I. s.

159. Inni przyjmujc na uwag, e wedJug legendy italskiej, bracia „mansuerunt

ergo in Moravia per annos quatuor et dimidium" (cap. 7) i zwaajc, e bracia

do Rzymu przybyli w kocu r. 867, obliczaj, e bracia do Morawii przybyli na

wiosn r. 863. Bilbasow. Kiryll i Mcfodij s. 30.

-') R. 1030, ksi Brzctyslaw pisa: juxta Yueligrad, ubi caepit christiani-

tas. Erben Regesta Bohemica p. 40.

--) DoslLdbszu e jemu Morawy s welikoju czLstiu prijet jeho Ratislaw

i uczeniky sobrawL wdast ich ucziti. ywot . Konstantego, rozd. XV. Denkschrif-

ten der Academie der Wissenschaftem T. XIX p. 226.

s') Quotidie (Constantinus) cum fratre suo JNlethodio perlustrabat civitates,

vicos et oppida. Leg. Moravica. c. 5.

-*) Mona to uwaa z listu pajjia Jana VI(I do Kociela: Eos qui uxo-

res suas dimiserunt, vel illis ab alias viventibus migraveruat nuptias, tam diu cum

consentaneis eorum escommunicamus, quousque postcrioribus remotis, priores poeni-

tendo receperint. Praecipue cum haec pessima con!»vetudo ex paganorum mor re-

manserit. Erben s. 15 midzy r. 873 a 882.
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nauki Chrystusa, a moe i nawraca Sowian macedoslcich w. oko-

licach Tesaoniki, na porzeczu Bregalnicy.-'^) Ae w którym mia-

nowicie roku i przez kogo ochrzconym zosta car bógarski Borys,

to zagadk zostaje. Niewtpliwie wszake wypadek ten sta sie

okoo pocztków apostolstwa braci soluskich w INIorawii t. j.

miedzy r. 86i a 864,-*^) a wedug nowszych bada car Borys

prawdopodobnie ochrzczonym zosta w r. 864 przez . Metodego,

który z Morawii do Bógaryi w tym celu zdy, gdy tymczasem

brat jego Konstanty szerzy chrzeciastwo w Morawii.-')

Cztery i pó lata (863—867) Konstanty i Metody apostoo-

wali w Morawii i ssiednich krajach, opowiadajc sowo boe
Morawianom, Czechom, Sowakom, Polakom, 2*) uyczanom,

zakadajc kocioy i kaplice.-") — Zachowao sie podanie, e

'-'•j Wyej cyt. lo.

-^) Wedug legendy Morawskij Konstanty z bratem ^ktodem, dc do

INIorawii, po drodze zaszed do Bugarów ,,quos divina- cooperatrice gratia sua prae-

dicatione convertit ad fidem (cap. 4). By moe Konstanty po drodze i rozszerza

clirzebciastwo w Bógaryi (r- 863), ale Idedy byl ochrzczony sam car Borys? Opie-

rajc sie na hislorykacli byzantysliich, dawniej mniemano, e to dolconat Metody

w r. 861—862. (Palanzow. RI;k7j oo.irapcKoro uapa CiiMcoiia 1852 str. 22.

') Wypada riwage zwróci na ywot . Klemensa, bisltupa Wielickiego,

autor którego, ze znajomoci rzeczy, opowiada szczegóowo, e Metody, w czasie

pobytu w Morawii, stara sie sl<loni do chrzeciastwa ksit Kociela i Borysa

„którego oczarowa swem krasomówstcm w mowie ojczystej", dodawszy, e nawró-

cenie Bólgarów przypado w r. 6377 t. j. 869 (Vita .s. Clemenlis, po grecku, cap. 4)

wedug Icodcksu wyilancgo przez Mililosicza 1847 i przedrukowanego w Moskwie

r. 1855. — W innym ywocie . Klemensa, przez Szafarzyka wydanym w r. 1853,

Metody wzmianliuje sie take jako gówny o.wiecicie Bólgarów i cara Borysa (cap.

11), ale czasu nawrócenia Bólgarów nic oznaczono. Rok za 859 podany przez

staroytny )Wot . Klemensa, nie moe by przyjty dla tego, e w tym roku Me-
tody by w Rzymie, a z porównania zdarze wypada przyzna, e clirzest Borysa

przez Metodego móg by dokonany przed zawarciem przymierza Niemców z Bó-
garami w Tuln r. 864. Po zawarciu tego przymierza Niemcy niedopuciliby chrztu

Borysa przez ksiy sowiaskich.

-*) Powiadcza to wyprawa Morawianów przeciw pogaskiemu ksiciu Wi-
licy, który „sie urga chrzecianom" (o czem niej bdzie), tudzie chronograf mo-

skiewski XV w, wedug którego filozof Konstanty naucza Morawianów, Lechów,

Czechów i inne narody. Bielowski, M. P. I 90.

-") W Spiekach (Speitsch) niedaleko Kccz, okrg oomuniecki; w P r z y-

b i c a c li niedaleko Hustopcsw ( Auspitz) ; \v a r o s i c a c h ; w U h r i c i c a c li

blizko Damborzyc; w S w i t a w i e, okrgu Bincskiego. Tudzie pod wezwaniem
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w okolice Zgorzelca przychodzi sam aposto Konstanty, e by
nagóracli: Królewskim gaju (Konigsliain) i Jaworniku, i e tam,

gdzie teraz Ilainwald, na miejscu chramu pogaskiego zbudowa

koció. ''^^) Podanie to nie mogo bez powodu powsta i cho
w czci potwierdza sie dotd istniejcym obyczajem. Od nie-

pamitnych czasów bowiem na górze Jawornickiej stoi krzy,

do którego w dzie . Wacawa, króla czeskiego, wnuka Borzy-

woja i Ludmiy, ochrzczonych przez Metodego (okoo r. 878),

wdrowali poboni pielgrzymi z dalekich krajów, najwicej z Czech.

Nawet po przyjciu nauki Lutra, Jaworzanie protestanci spoty-

kali pielgrzymów katolickich z chorgwiami i uczestniczyli w pro-

cesyach katolickich. Naboestwo odbywao si kolo krzya,

a wszyscy] przytomni, klczc, piewali modlitw ,,Hospodynie

pomiluj ny", t sam, która do teraniejszego czasu u Czechów,

^Morawian i Sowaków pod nazw modlitwy . Wojciecha prze-

chowaa si.^^)

I radzi byli Sowianie sucha nauki o wielkoci Boga,

.Klemensa, kaplice: koo Oswetimanow, okrgu Hradisztskiego, w której ko-

cie witego leay, podobnie i w Lipowce okrgu Brneskiego, Dudik. Gescb.

Mahrens I. 170. Do lego dodamy jeszcze kaplic ku czci . Klemensa powicona
w staroytnym grodzie R a k u s y (castrum Rakouz) teraz Raabs u wierzchowin

r. Dyi. Przy tej kaplicy, wedug podania, mieszka aposto Metody, dc do Czech.

Szembera. Zapadni Slovane; Pfidavky s. i. Wreszcie w Oomucu koció . Pio-

tra, o którym dawno zapisano: an. 863 Rastiz dux tradidit in die consecrationis

ecclesiae sancti Petri in Olomutic per venerabilem fratrem Kyrillum omnes homines

castelli et civitatis (Olomucense), ad ripam usque Moraue fluvii. Eerben. Regesta, s. 14.

Niezaprzeczajc samego nadania kocioowi Oomuckiemu, nie mamy wszake udo-

wodnienia, e to nastpio w 863 a nie w innym roku.

3") Czas pobytu . Konstantego w okolicy Zgorzelca tylko przez prawdopo-

dobiestwo okreli by mona. I tak: Apostolstwo jego w stronach podkarpackich

cigno si od lata r. 863 a do jesieni r. 867, t. j. do podróy do Rzymu, zkd
on ju nie wróci. Przed odejciem do Rzymu bawi on u ksicia Kociela w Bla-

tnie, nie wczeniej jak w r. 867, a zatem pobyt jego na lzku móg przypa

w jatach 864—866.

^') O wzmiankowanej ceremonii pisa G. Burghardi. Iter Sabaticum.
Lipsk. r. 1736. Dziea lego nigdzie znale nie mogem. Inne szczegóy w pracy

Izmaela Srezniewskiego, w Zurnale ministerstwa owiaty. Petersburg. 1844, cz
XLIII. Maj.
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we wasnej mowiel^-) ale nie radzi z tego byli biskupi niemieccy,

szczególnie salcburgski i passawski, którzy z rozwojem nauki

braci soluskich, tracili trzod sowiask, a z ni dziesiciny,

dobra ziemskie i wpyw polityczny. Posdzali biskupi nowych

apostoów o szerzenie schyzmy, o ch oderwania Sowian od

papiea, znajdujc we wspóczesnych wypadkach niejakie uspra-

wiedliwienie potwarzy, miotanych na apostoów sowiaskich.

W tym samym bowiem czasie, kiedy bracia pracowali nad zasa-

dzeniem winnicy Chrystusa w stronach przykarpackich, w Kon-

stantynopolu spory duchowiestwa z kocioem rzymskim tak si

zaostrzyy, e patryarcha Fociusz poway si papiea Mikoaja I

za kacerza ogosi i od kocioa odczy (r. 867). A poniewa

Konstanty filozof od modoci zostawa w przyjaznych stosunkach

z Fociuszem, przeto podejrzliwo biskupów niemieckich moga

si w oczach papiea wydawa nie bez podstawy. Skargi wic

biskupów w Rzymie na apostoów sowiaskich, e pod pozorem

naboestwa sowiaskiego wprowadzaj herezy, nie mogy

bez skutku pozosta. Zapobiedz zym skutkom walki dwóch ob-

rzdków w jednym kociele, wyrozumie zasady apostoów so-

wiaskich, wreszcie uspokoi ludy powanione intryg biskupów

niemieckich, do stolicy papieskiej naleao. Pojmujc to wszy-

stko papie IMikoaj wezwa braci apostoów do Rzymu.^^^)

Chocia hierarchicznie bracia apostoowie zaleeli od patryar-

chatu Konstantynopolitaskiego, ale na gos papiea spieszyli

stawi si w Rzymie. Zabrawszy wic z sob relikwije . Kle-

mensa, aby je miastu Rzymowi, jako ciao papiea zwróci, bra-

cia przez Pannoni do Rzymu dyli. Po drodze odwiedzili ksi-

'-) Cognoscentes loci indigenae (Morawianie) adventum illorum, valde gavisi

sunt; quia et reliquias b. Clementis secum ferre audierant, et Evangelium in eorum

linguam a philosopho praedicto translatum. Exeuntes igitur extra civitatem obviam,

honorifice, et cum ingenti laetitia receperunt eos . . . mówi wspóczesny biskip Gau-

derik. Legenda Italica, cap. 7.

•'') His omnibus auditis, papa gloriosissimus Nicolaus, valde laetus super his

quae sibi ex hoc relata fuerant redditus, mandavit et ad se venire illos litteris Apo-

lolicis invitavit. Legenda Italica. 8.
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cia Kociela, który nie zadlugo przed tern by przyjacielem arcybi-

skupa salcburgskiego Adalwna i z nim wspólnie obchodzi Boe
narodzenie, w Batnie r. 864,-'*) a teraz wzniósszy si nad oso-

biste widoki, przystpi do nauki apostoów, uczy si u nich pi-

sma sowiaskiego i do takieje nauki 50 mów przeznaczy,^^)

Chcia on braci apostoów zatrzyma u siebie i na icli danie,

wedug legend, mia nawet oswobodzi wielu chrzecian z nie-

woli,-'") lecz bracia, czujc konieczno stawienia si w Rzymie,

pucili si w podró, niosc z sob relikwije . Klemensa. W We-

necyi ksia aciscy, podszczuwani przez arcybiskupa salcburg-

skiego, rzucili si na apostoów sowiaskich ,.j a k kruki na

s okoo w,"='') a urgajc im woali: ,.j a k i e to stworzyli-

cie Sowianom ksigi i nauczacie ich; przecie mowy ich

nikt wprzódy nie obra, ani apostoowie, ani papie rzymski, ani

teolog Grzegorz, ani Hieronim, ani Augustyn." — „Bóg", powia-

dali, „trzy tylko wybra jzyki: hebrajski, grecki i aciski."-^**)

Z godnoci odparszy zarzuty i urgania, wykonawcy wielkiego

dziea pokornie szli do Rzymu, do którego wiedli z sob miliony

34j Wyej na s. 69, z Conversione Bajovariorum.

'•'') „KoclI kne panoskyi . . . wzlubl welmi slowjesky knigy, naucziti se

im, i wda do H (50) uczenik ucziti se im". . . ywot . Konstantego rozd. 14.

Denkschrift der Akademie der Wissenscliaft. 1870. Tom XIX str. 226. Atque in

Pannoniam profectus a Cozelo Lechorum principe bene exceptus est tt

poslea quinqaginta ibi viros fidem vtram literasue slavinicas docuit. Obdormitio s.

Kyrilli. W teksie sowiaskim czytamy: „priet jeho (Konstantego) k H e 3 b Jl t lu K bl fi

i potom priejet 50 uczenik i naucziw ich prawosawniei witrie i soweskim kni-

gara." ycneiiie cb, KiipiiJ.ia,w Bilbasowa. Kiry i Mefodij. s, 244

36) W ywocie s. Cyryla wzmiankuje si, e na jego prob ksita Roci-

slaw i Kociel oswobodzili 900 niewolników w r. 867: I ne wzet e ni ot Rastislawa,

ni od Koly ni zlata ni srebra, ni inoje weszczi ... nb tbcziju plenbnik isproszb ot

oboju ^ stb (nonagentos) otpusti ich" (rozd. 14). Denkschriften d. Akademie s. 226.

W Obdormitio s. Cyrilli czytamy: „Philosophus a principe nonaginta christia-

nos captos petit et liberavit." Zwaajc, e wzmianka ta jest powtórzeniem tego

co legendy mówi, o pomylnem zakoczeniu missyi Konstantego do Cbazarów, mia-

nowicie o oswobodzeniu przez hagana chazarskiego w skutek proby Konstantego,

z niewoli chrzecian, badacze mniemaj,, e wiadomo o oswobodzeniu przez Ko-

ciela 900 niewolników wypada odrzuci.

"""j „Sbrasze se na jepiskupi i popowe i czrnorizci, jako i wrani na so-

kola " ywof Konstantyna rozd. 16. Denkschrift d. Akademie XIX. s. 227.

^"j ywot Konstantyna, rozd. 16. Denkschrift der Akad. s. 227.
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ochrzczonych i majcych by ochrzczonymi Sowian, Pojmy-

waa to stolica apostolska i nastpca Mikoaja I, Adryan 11,'^")

sam wyszed za miasto na spotkanie relikwii , Klemensa i apo-

stoów sowiaskich,^") w uroczystem ubraniu, okrony ducho-

wiestwem i tumami ludu, z zapalonemi w rkach wicami.**^)

Wród piewów pobonych tumów, z najwiksz uroczystoci

relikwije . Klemensa zoono w kociele, pod jego wezwaniem

zbudowanym w Rzymie oddawna.*-) Powrót cudowny wysoko

czczonych relikwii mczennika papiea napeni serdca Rzymian

nieopisan radcci, zainteresowaniem si apostoami sowiaski-

mi, którym naleaa cze, za wywiadczenie ówczesnemu wiatu

chrzeciaskiemu takiej usugi nieocenionej.

Niebrakowao jednak w samym Rzymie zgorszenia, z po-

wodu wprowadzenia jzyka sowiaskiego do ksig liturgicznych.

„Nie godzi si, powtarzano, uywa innych oprócz wiadomych

trzech jzyków, innego jeszcze do suby boej jzyka."^") Wszak-

e papie Adryan II, wysuchawszy apostoów sowiaskich, po-

^^) Mikoaj I umar 13 Novembra 867. Acta SS. 55; Adryan II zosta pa-

pieem 14 grudnia r. 867.

'^) Adrianus audiens quod , . . philosophus corpus b. Clementis, quod stu-

dio suo repererat, secum deferret, valde nimis ehilaratus est, et extra urbem cum

clero et populo precedens obviam illis, honorifice satis eos recepit. Leg. Ital. 9.

ywot Konstantego lo^d. 17. Denkschrift. der Akad. XIX. s. 228.

*') Leg. Ital. 9.

*-) Sepelierunt autem corpus S&ncti in ecclesia, quae in ejus nomine diu

antea fuerat constructa. Leg. Moravica. 6. Corpus sancti Clementis in sua ecclesia,

quae sibi antea multa tempora fuit fabricata, collocavit, et honorofice sepelivit. Leg.

Cracoviensis. cap. 6.

*') „Byo za wielu ludzi, którzy ganili ksigi sowiaskie, mówic: „nie-

godzi si adnemu narodowi mie pisma swego, prócz Hebrejów, Greków i Lacinni-

ków, wedug sów Piata, które na krzyu paskim napisa, Tycli apostolik pia-

towcami i trójjzycznikami nazwawszy wykl," ywot Metodego cap. 6. W le-

gendach Morawskiej (cap, 7) i Czeskiej (cap, 4.) wzmiankuje si tylko o ttómacze-

niu si I-Constantego przed stolic apostolsk, o koniecznoci uywania jzyka so-

wiaskiego w naboestwie dla Sowian, „At illi haec audientes et admirantes tanti

viri industriam et iidem, studiosa deliberatione praehabita, statuerunt supradicto ser-

mone in illis partibus, quas b, Cyrillus Dec acquisierat, et sicut statuerat, cano-

nicas horas cum missarum solemniis ita debere deinceps celebrari (Leg. Mor. 7). Do-

bitniej pojania to legenda krakowska: et confirmaverunt fclauonica lingua in par-

tibus illis missarum solempuia ctterasque canonicas horas decantare, q u o d u s q u e



— 90 —
chwali ich prac i jakby w oznak przyznania liturgii w jzyku

sowiaskim, ksigi duchowne, napisane przez braci Konstantego

i Metodego, powici i zoy na otarzu w kociele . Piotra,*'*)

Potem poleci biskupom Formozowi i Gauderikowi wywici
uczniów sowiaskich na presbyterów, diakonów i lektorów.'*^)

braci za Konstantego i Metodego do godnoci biskupiej podniós.'^")

Tym sposobem wytwarza si zawizek liierarchii sowiaskiego

kocioa, pierwszymi presbyterami i diakonami którego zostali:

ad haec tern pora in paitibus Sclavonicis observatur. Leg,

Craco%ien. cap. 6. Polkowski s. 17. 53.

**) Wedug ywota Metodego, papie ewangelije sowiaska pooy na o-

tarzu . Piotra (rozd. 6), a wedug ywota Konstantego, rozd. 17, (Denksclirift

XIX 228), na otarzu . Maryi, w innych legendach wzmianki o tem nie znajduje-

my. Porów. Vita s. Clementis (Bulgarica) cap 3.

*^) Papa jubente nonnulli philosophi discipuli Moravienses ae Pannonici

a Formoso et Gendricho episcopis ritu solemni in ordinem clericorum recepti sunt.

Obdormitio s. Kyrilli. Bilbasow II 245. Wedug ywota Metodego, wywiecono

trzech kapanów, a dwóch anagostów, i. j. lektorów (rozd. 6); wedug innych legend

liczba kapanów i diakonów wywiconych talce jest pi, jalc zobaczymy niej.

*") Wiadomoci w tym wzgldzie s sprzeczne. W ywocie Metodego nie

oznaczono kiedy on mianowicie zosta bislcupem. W legendach Morawskiej i Cze-

skiej o mianowaniu Konstantego i Metodego biskupami nie wzmiankuje si. Le-

genda Krakowska wie, e Konstanty w Rzymie zrzed si godnoci biskupiej, zo-

sta mnichem, a na jego miejscu w Welegradzie nastpi Metody. Legenda Bógar-

ska (Vita s. Clementis) stawi na pierwszem miejscu mianowanie „wielkiego Meto-

dego biskupem Morawii Pannoskiej", a o Konstantym wyraa si nie jasno, podno-

szc jego zasugi i wysok cze, okazan mu przez papiea (rozd. 3). Jedna tylko

legenda Italica (cap. 3) stanowczo wyraa si: „multis itaque gratiarum accionibus

praefato phiosopho pro tanto beneficio reddilus, consecraverunt ipsum et Methodium

in Episcopos, nec non et ceteros eorum discipulos in praesbyteros et diaconos."

Jake nie wierzy autorowi tej legendy Gauderykowi, który sam by obecny i razem

z biskupem Formozem wywica ksiy sowiaskich. O tym przedmiocie szeroko

rozprawiali Ginzel i Dudik. Pierwszy w Gesch. der Slawenapostel edit 1861 s.

46—47, drugi w Gesch. Mahrens I 182—4. Tymczasem Jagicz mniema, e Kon-

stanty by tylko nauczycielem Sowian, a nie biskupem. BonpocT. o Kiipii.l.lt ll

Meoojit 1855 s 55 cyt. 92. Inne zdania w Pogodina KiipHJi.io-MeooAieBCKiii

C6opinijn. 1865. Ale najdokadniej spraw t, zgodnie z legend Italsk, objani

Gromnicki, w Rozprawach Akademii Umiejtnoci Krakowskiej r. 1879 T. XI
s. 135. A e Metody ju w r. 869 mianowany by arcybiskupem, powiadcza to

list papiea Jana VIII r. 879 do witopeka. Metbodius vester archiepiscopus ab

antecessore nostro Adrian o, scilicet papa (-}- 872) ordinatus. Erben.

N. 39 i 41.
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Gorazd Morawianin, Klemens, Naum, Angelar i Sabba Bógaro-

wie, czy Sawecy.^")

Zostawao wprowadzi naboestwo sowiaskie uroczycie,

aby wiat ca^y wiedzia, e w powszechnym kociele chrzecia-

skim, obok liturgii aciskiej i greckiej, zaja jeszcze miejsce

liturgija w mowie najliczniejszego w Europie narodu, który mia

ciwa bo po niezmierzonyci przestrzeniaci rozszerzy. Poj-

mujc to, stolica apostolska stosowne rozporzdzenia uczynia.

Trzy dni odbywao sie naboestwo i piewy sowiaskie.

Najprzód w kociele apostoów . Piotra i Pawia, nastpnego dnia

w kociele . Petronelli i u . Andrzeja, nakoniec z nadzwyczajn

uroczystoci u grobu . Pawa, ^'^) przy uczestnictwie biskupa

Arseniusa i bibliotekarza rzymskiego Anastazego.^") Takim spo-

sobem u grobu pierwszyci apostoów chrzeciastwa dokony-

wao si zjednoczenie ludów w imi wspólnej idei religijnej, bez

rónicy narodowoci i mowy.

Rok z gór cign si pobyt apostoów sowiaskicli w Rzy-

mie. Stolica apostolska znajomia si z zasadami i cliarakterem

osobistym nowych apostoów. Na to potrzebny by czas. Star-

szego z braci, Metodego, papie przeznaczy na metropolit ko-

cioa sowiaskiego, modszy, Konstanty, mia by biskupem

i pomocnikiem brata. Ale Konstanty zapad na zdrowiu, a prze-

czuwajc zbliajcy si koniec ywota, wstpi do zakonu, przy-

brawszy imi Cyryla. Osabiony na siach m wity, mówi

do Metodego: „oto bracie bylimy sprzajem, jedn brózd or-

*') Imiona ich wzmiankuj Obdormitio s. Kyrilli (YcneHie CB. Klipif.ua) i Vila

s. Clementis episcopi (bulgarica), z t tylko rónic, e w ostatniej zamiast Sabby,

wzmiankuje si Laurenly (rozd. ii). Do porównania slu^y legenda Macedoska

o ywocie . Nauma.

**) „Abie piesze liturgiju w cbrkwi swetaho apostola Petra sloweskyim je-

ykom i w druh)i dje piesze w cbrkwi swetyje Petronily, i w tretij dje piesze

w Cbrkwi swetaho Andreje i ottudu w weliUaho uczitela wselienskaho Pawia apo-

stola." ywot Konstantyna (rozdz. 17). Denlischrift der Akademie der Wissen-

schaften, XIX, s. 22S.

»») Ibid, rozdz. 17, s. 238.
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c\m, ja padiim na ks/.c i koc/.tj dni moje, a ty bardzo miujesz

gór,''") ale nie chciej dla góry rzuca apostolstwa, wszake przez

nie moesz by zbawionym." •''') Nakoniec, po 50 dniach choro-

by, m wity umar w Rzymie 14 Luteg'o r. Sóg,'?-) majc
lat 42 wieku.

•'*'^) Jest to reminisccncya klasztoru na <^óizc Ol3'nip'ie, klóry Metody, jako

miejsce spdzenia modoci swej. gorco miowa.
*') ywot . Metodego, ro/dz. 7.

^-) Conslantin est mort h Romc sous Ic nom de moine Cyrillo 868 e 13

feviier ou le 14. Muralt. Essai de Clironograpli. p. 449. Nielctórzy badacze clicie-

liby si na to zgodzi. Sprawa ta jednali mocno zawia i dotd naleycie nie obja-

niona. Z dawny cli pomników tylko ywot Konstantyna (lozdz. 18) i Obdormitio

S. Cyrilli zgodnie podaj dat mierci , Cyrylla 14 Februarii r. 6377, ^- J- ^^9-

W legendzie Italica, najwicej na uwag zasugujcej, data oznaczona: 16 kalendas

Martias, co wedug ówczesnego sposobu liczenia czasu, oznaczao, e do nastpienia

kalendy, t. j. i Marca, nie dostawao jeszcze 16 dni (liczc i i Marca), a zatem

data mierci przypada 14 Februarii. W kalendarzu Ostromira pod dniem 14 Fe-

bruarii zapisano: pamieti. ... Konstantina fiosofa, nareczena w czrczestwie imenem

Kirya. (Kopitar, LXVI). Ale ani legenda Italica, ani kalendarz Ostromira, ani

inne pomniki roku nie oznaczaj. Z tego powodu ani dzie 4 Lutego, przyjty

przez Ginzela, Reltla, Gromnickiego, Polkowskiego i innych, ani role 868, przyjty

przez Ginzela, nie znajduj wiarogodnej podstawy. Wzgldem roku, nastrcza si

nastpna uwaga. Bracia apostoowie do Rzymu przybyli po 14 Grudnia r. 867,

t. j. wtedy, kiedy ju papieem zosta Adryan II. Kilka dni trwaa uroczysto zo-

enia relikwii . Klemensa, potem wywicenie ksiy sowiaskich, a „po wielu

dniach", jak wzmiankuje legenda, . Cyryl, czujc si chorym, wstpi do zakonu,

i po 50 dniach choroby umar. Oczywicie, e wszystko nie mogo sta si w cigu

niespena dwóch miesicy, a zatem adnego prawdopodobiestwa nie ma, aby mier
. Cyrylla moga zaj w Lutym r. 868, Tymczasem Ginzel, mniemajc, e konse-

kracya ksiy .sowiaskich nastpia wnet po przybyciu ich do Rzymu w r. 867,

wyobrazi sobie, i w tyme czasie zachorowa i wstpi do zaltonu, a wkrótce po

tem mianowicie 4 Februarii 868 , Cyryl umar. Gcsch. der Slawenapostel, s. 49.

Za Ginzelem, idc w lad inni, wprowadzili do nauki bd, który spostrzegszy

Diimmler, wyrzek, i wypada przyj r. 869, a nic 868 „troz den schwachen Ein-

wendungen Ginzels." (Dcnkschriftcn der Akademie d. Wissenschaft, XIX, s. 212).

Podobne zarzuty Ginzelowi uczyni i Dudik w Miihrensgeschite r. 1860, tom I,

s. 182— 184. W literaturze polskiej przedmiot ten ogldnie objani Gromnicki (l^oz-

prawy Akademii, X, s, 129). Szkoda tylko, e pogldy tych dziejopisów nie wszyst-

kim pisarzom s znane i e dotd nie usunito wtpliwoci daty mierci pierwszego

nauczyciela Sowian, która oczywicie pr/cypada 14 Februarii r. 869 jak o tem wy-
ranie mówi wspóczesny prawie autor ywota Konstantyna (rozdz. 18) w Denk-
tchriftcn d. Aliademie, XIX, s. 229, i niemniej .staroytny autor Uniccia (Obdor-

mitio; . Cyryla. Datte te przyjto take w Encyklice papiea Leona XIII z dnia

30 Wrzenia r. 1880,

J
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Po mierci brata, któremu papie kaza wyprawi pogrzeb,

z tak okazaoci jaka tylko samemu papieowi naleaa. Me-

tody mówi do papiea: „Ojcze wity! Gdymy opuszczali ro-

dzinn ziemi, aby si powici dzieu, któremy z pomoc bo-

sk dokonali, matka nasza zalewajc si zami, bagaa, aby w razie

mierci jednego z nas na obczynie, pozostay przy yciu, przy-

wiózby ciao zmarego do klasztoru, dla przyzwoitego tam po-

grzebania go. Nieclie wic Twoja w^itobliwo pozwoli mnie

wypeni mój obowizek, aby si nie wydao, e si sprzeciwiam

baganiu i zaklinaniu matki l""^-^) Poruszony tak prob i ba-

czc na donioso znaczenia jej, papie Adryan II zapyta o rad

kardynaów, biskupów i najdostojniejszycli mów. Duciowie-

stwo jednak i nobile rzymscy przekadali papieowi, i niegodzi

si pozbawia Rzymu i kocioa relikwii tak znakomitego ma,
a naley z wysok czci pogrze go Rzymie. Prz3xliylajc si

do yczenia obywateli rzymskici, papie poleci zwoki . Cyryla

pociowa w kociele . Piotra, w przygotow-anym dla siebie grobie.

Ale jMetody prosi, aby zoono je w kociele . Klemensa, relikwje

którego . Cyryl z wielk troskliwoci do Rzymu przyniós.

Skoniwszy si do proby Metodego papie poleci zwoki . Cy-

ryla, spoczywajce ju w marmurow^ym grobie, pocliowa w ko-

ciele . Klemensa, po prawej stronie otarza.^^) Pogrzeb odby

si w asystencyi duchowiestwa rzymskiego i greckiego ze pie-

wem psalmów i liymnów, z zapalonemi wicami, kadzielnicami

i w^ ogóle z tak wspania uroczystoci, jaka samemu tylko

papieowi naleaa. •"•^)

s') Legenda Italica, cap. u.

^*) Annuit hujusmodi petilioni Praesul sanctissimus, et concurente cleri aC

populi maxima frequentia, cum ingenti laetitia et reverentia multa, simul cum locello

marmoreo, in quo pridem illum praedictus Papa condiderat, possuerunt in monumento

ad id praeparalo in basilica . Clemenlis ad dexteram partem altaris ipsius, cum

hymnis et laudibus, maximas gratis agentes Deo. Leg. Italica, cap. 12. Podobnie

i ywot Konstantego (rozdz. 18) Denkschriften der Akademie der Wissenschaft,

XIX, s. 229.

'''/ Praecepit autem .sanctus Aposlolicus, ut omnes tam Graeci quam Ro-

mani cleiici ad e.\C(iuia» ejus accurrerent cum ppalmis et cantici.s, cum cereis et ihu-
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Odtd przybrane w zakonie imi C3^ryla rozpowszechnio

si po wiecie i pod tern imieniem wiekopomny wynalazca pi-

sma sowiaskieofo Konstanty po caej Sowiaszczyz^nie synie.

3. Papie Adryati II mianuje Metodego arcybiskupem pannoskim r. 869.

Oburzenie biskupów bawarskich. Sd nad Metodym i uwizienie go

w Szwabach (870—873).

Po mierci pierwszego nauczyciela Sowian, . Cyryla, Me-

tody sam jeden musia dwiga ciar rozpocztego wspólnie

z bratem wielkiego dziea. Pobyt jego w Rzymie zacign si

dugo. Morawianie, zajci cik wojn z Niemcami (868 — 86g),

wytali siy ku obronie ojczyzny, a o cirzeciastwie i nauce

nie pora bya myli, Iciedy wróg siedziby icli pali.

W lepszycli warunl<aci zostajcy batnesl<i l^sie Kocie

uda si do papiea z prob o przysanie mu Metodego. „Nie

tobie jednemu tylko, rzek papie Adryan II, ale wraz wszyst-

kim krajom sowiaskim szl go, jako nauczyciela od Boga i od

witego apostoa Piotra." — I posa do Rocisawa, wito-
peka i Kociea list nastpny. „Doszy do wiadomoci naszej ta-

kie wzgldem wiary wasze postpki, którycli po was z upragnie-

niem i modlitw wygldalimy, gwoli waszego zbawienia, Na-

tcin Bóg serdca wasze, e go szukacie i pokaza wam, e nie-

tylko wiar, ale i dobrymi uczynkami suy Bogu naley. Wiara

bowiem bez uczynków jest martw i odtrca Bóg tyci, którzy

Go sowami wy-znaj, a uczynkami zapieraj si. Prosilicie

o nauczyciela nietylko u tej biskupiej stolicy, ale take u prawo-

wiernego cesarza IMicliaa. Owó posa wam bogosawionego

filozofa Konstantego z bratem, zanim my mogliniy to uczyni.

Oni za, dowiedziawszy si, e kraje wasze do stolicy apostolskiej

nale, nie clicieli nic przeciw kanonom czyni, lecz przyszli do

nas, niosc relikwije . Klemensa. My tedy troist radoci prze-

jci, postanowilimy, zbadawszy Metodego, wywici go wraz

ris odoribus, et noa. aliter ei. quam ipsi quoque Aposlolico, funeris honorem impen-

derent. Leg. Ilalica, c. lo.
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z uczniami, jako syna naszego i posia w kraje wasze, albowiem

jest tom rozumny, doskonay i prawowierny, aby was nau-

cza, jakocie prosili, ukadajc ksigi w jzyku waszym do wszel-

kiego obrzdku kocielnego w zupenoci, do mszy czyli suby

boej i chrztu, jako zacz ju by filozof Konstantyn za lask

bosk i . Klemensa modlitw. Jeliby za i kto inny móg was na-

leycie i prawowiernie naucza, niechaj bdzie wit i bogosa-

wion jego nauka przez Boga i przez nas i przez wszystek ka-

tolicki i apostolski koció; abycie z atwoci do przykaza

boych nawykli. Ten za jedyny zachowajcie zwyczaj, niechaj

na mszy pierwej czytaj aposto i ewangelij po acinie, a po-

tem po sowiasku. Tak si speni sowna Pisma witego:

„chwalcie Pana wszyscy narodowie," a w innem miejscu: „wszyscy

poczli mówi wielmone sprawy boe rozlicznemi jzyki, jako

im Duch wity wymawia daw^a." Jeliby za kto z przyby-

ych do was nauczycieli lub ich uczniów od prawdy odwracajc

si, a wiodc w bdy, poway si baamuci was inaczej uczc,

gania ksigi w waszym jzyku, niech bdzie wyczon i oddany

pod sd kocioa, dopóki si nie poprawi. Tacy bowiem s nie

owce, ale wilcy: z owoców ich poznacie je i strzecie si ich.

Wy za, kochane dzieci, poznajcie nauk bo i przykaza ko-

cielnych nie odrzucajcie, abycie si stali prawdziwymi czci-

cielami boymi. Ojca naszego niebieskiego i wszystkich wi-
tych." s«)

Listem tym Adryan II, przypominajc, e kraje sowiaskie

Pannonia i Morawia „do stolicy apostolskiej nale ,"

^6) List ten wyjty z Pannoskiego ywota Metodego, ogoszony w Moskw i-

tjaninie r. 1843, tom VI, przedrukowany przez Szafarzyka w Pamatky drevnilio

pisem. 1851, tudzie w Erbena Regestrach 1855 po sowiasku z aciskim prze-

kadem, potem w Bielowskiego Monum, Pol. I, r. 1864 po sowiasku z tlómacze-

tiiem polskiem; w Bilbasowa Kiipii.lJ-L II Meoo;uii r. 1871 z tlómaczeniem rosyj-

skiem, Faksymile listu tego podug Icodeksu sowiaskiego z XII w., poda w wy-

jtkach Bodianski w ,,CHnMKaX'L", doczonych do dziea jego O BpeJieiiH npoilcxo;K-

AeiiiH CjiauflllCKllN-L nilCbMeni.. a cakowity li^t umieci w M-ydanym przez niego

ywocie Molodego w Cztienijach Obszczestwa istorii i drewno.' tiej r. 1865.
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Uniewania pretensye biskupów salcburgskiego i passawskiego,

którzy, korzystajc z pogromu Awarów przez Karola W. w r. 796,

rocili sobie prawo przyczenia do swych dyecezyi ziem sowiari-

skich, jedynie na mocy zezwolenia cesarskiego,''") lecz bez zgo-

dy na to stolicy apostolskiej. Mogli wiec, w skutek wzmianko-

wanego listu, ksita morawski i batneski legalnie urzdza
w swych dzielnicach hierarchij sowiaskiego obrzdku, nie

zwaajc na wdzierstwa biskupów bawarskich. Ro.cisaw jednak

cakiem zajty walk z Niemcami w r. 868—869. nie by w sta-

nie skorzysta wnet z usposobienia papiea, ale Kociel nie omie-

szka zaprosi do siebie Metodego.

Powracajc do IMorawii, Metody musia podró nie inn
drog, jak przez Pannonije odbywa, tem bardziej, e mia tam

zwolennika w osobie Kociea. Dla tego podanie o przyjciu Me-

todego z wielk czci przez Kociea,'^^) wypada uwaa za wia-

domo prawdziw, ale eby aposto dugo bawi w Pannonii,

to wtpliwe. Zwyciezkie ukoczenie wojny w r. 869 uwolnio Ro-

cisawa od wszelkiej zalenoci od cesarstwa. Móg on odtd

swobodnie wykonywa dawniejsze zamiary ustanowienia kocioa

narodowego, nie zwaajc na to, co powiedz biskupi bawarscy.

Otwierao sie wic i Metodemu daleko obszerniejsze pole dziaa-

nia w swobodnej Morawii, ni w Pannonii zalenej od Niemców,

a we wzgldzie hierarchii duchownej, podlegajcej wdzierstwom

arcybiskupa salcburgskiego, z rki którego prezbyter Rychbald

mieszka w Pannonii i zarzdza tamecznym kocioem a do po-

wrotu Metodego. -^^j

6") Wyej na str. 62, cyt, 6.

^*) Przyj go (Metodego) Kociel z wielk czci i znowu posia do Aposto-

lica z 20 mami zacnymi, aby mu go wywici na bisicupstwo w Pannonii, na sto-

lice . Andronika apostola jednego z siedmiudziesiciu. ywot Metodego, rozdz. 8.

O wyprawieniu przez Kociela Metodego do Rzymu z 20 uczniami, jak równie i o pro-

bie wywicenia go na biskupa, — wiadomo nie ma podstawy, albowiem Metody

ju byl przed tem mianowany biskupem i do Rzymu w r. 869 nie powraca.

^^) Adalvinus . . . Richbaldum constituit archipresbyterum, qui multum tem-

pore ibi commoratus est, exercens suum potestative ofticium . . . usque dum quidam

Graecus, Metholius. . . . De Conver, Baioar. Pertz. M. S. XI, p. 14.
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Jako arcybiskup morawsko-pannoski Metody, z polecenia

Adryana II, przybywa w naddunajskie kraje dla wznowienia

od dawna upadej staroytnej metropolii Sremskiej (syrmijskiej),

na której, wedug podania, zasiada jeden z siedmiudziesieciu apo-

stoów . Andronik.^") Podobne biskupstwo, pod rzdem poga-

skim Rzymian, mogo by tylko potajemne, powaane przez clirze-

cian, ale urzdowie — nie wiadome. Dopiero po wprowadze-

niu clirzeciastwa w cesarstwie Rzymskiem w IV w. jako religii

pastwowej, zjawia sie w Syrmii biskupstwo i na soborze w tem

miecie odbytym r. 357, w liczbie innych zasiada biskup syr-

mijski Germanius. Potem biskup syrmijski Anemius zasiada na

soborze akwilejskim."^) Podczas podziau cesarstwa za impera-

tora Teodozego r. 595, Syrmium syno jako stolica dyecezyi

Illyryjskiej, do cesarstwa Zactiodniego nalecej. Po upadku ce-

sarstwa Zachodniego r. 476, wadza papiezka rozcigaa si na

ziemie, które do tego cesarstwa przedtem naleay, a dalej ku

wschodowi pooone kraje podlegay patryarchatowi Konstanty-

nopolitaskiemu. Zdobycze imperatorów wschodnich nad Duna-

jem podaway powód do zaliczenia dyecezyi Syrmijskiej do pa-

tryarchatu Konstantynopolitaskiego, ale od najazdu Awarów

i oblenia r. 567, a nareszcie zburzenia Syrmii przez chagana

awarskiego r. 582, biskupstwo Sremskie upado. I nie wczeniej

a po rozgromieniu Awarów r. 796, Pepin, syn Karola W. obie

Pannonije podda pod wadz arcybiskupa salcburgskiego, a w ro-

ku 803 postanowi, aby Pannonija Nisza do Salcburgskiego, Wy-

^'>) Wedug ywota Metodego (rozdz. 8) Kocie prosi papiea o mianowa-

nie Metodego biskupem „w Pannonii na stolic . Andronika apostoa." — Nestor

wiedza take o ustanowieniu przez Kocita Metodego biskupem w Pannonii na

stolicy , Andronika apostoa i objani, „e Andronik aposto jest nauczycielem na-

rodu sowiaskiego, bo do Morawii chodzi, i e Pawe aposto zostawi po sobie

biskupem i nastpc Andronika sowiaskiemu narodowi." Latopis, w Bielowsltiego

M. P. I, 570—571. ródem tych poda zdaje si by biskup Salony, Hesychius,

w V w., autor ywota . Klemensa. Farlati. Illyricum Sacrum, II, 83.

"') F.piscopus Sirmii Germanius. Sozemeni Salaminii. Histor Ecclcs. lib. IV,

cap. 14. — Na soborze akwilcjskim r. 381 zasiada Anemius Sirminsnsi-i. Acla Con-

cilior. I, p. 834.

Tom III. 7
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sza za do Passawskieg-o biskupstwa naleay.**-) Tym sposobem

dawne biskupstwo Syrmijskie podlegao administracyi biskupów

bawarskich w cigu lat 75, ale stolica apostolska, zwaajc, e
prawa kocioa, przez najazd poganów wstrzymane, nie ulegay

przedawnieniu, oczekiwaa zrcznoci do faktycznego wznowienia

ich. Wyprawiajc wic Metodego do IMorawii, Adryan II przy-

pomnia o starodawnem biskupstwie . Andronika w miecie

Syrmii, do Pannonii nalecem, ale e to miasto w skutek no-

wych podziaów Sowiaszczyzny i zamiarów IMetodego, nie mo-

go by stolic biskupi, Adryan II, mianujc Metodego arcy-

biskupem morawsko-pannoskim, nie oznaczy bliej w jakiem

mianowicie miejscu miaa by stolica wskrzeszonego biskupstwa.

Zwycizkie stanowisko Rocisawa w r. 869 i widoki na jego

szczer pomoc do rozszerzenia chrzeciastwa w Morawii, bez-

wtpienia pobudzay ^letodego pospieszy do Welegradu. Le-

dwo jednak rozpocz sw prac, nowe, niespodziewane wypadki

pokój zakóciy. Uprowadzenie Rocisawa do Bawaryi, najazd

na IMorawij grafów Engelszalka i Wilheln^a r. 870, powstanie

Sawomira, zaburzenie w Morawii, wojna, o czem niej powiemy

(§ 39), nie sprzyjay zamiarom Metodego. IMusia wic on uda
si do Kociea, a osiadszy w zamku salawarskim,*'^^) naucza lud

w zrozumiaej mu mowie. Tumy gromadziy si na naboestwo

sowiaskie, a kocioy aciskie pustk zostay. Przeraony wie-

tnem powodzeniem Metodego, a niemniej o dochody si trwo-

c, opat salawarski, arcyprezbiter Rychbald pospieszy do arcy-

biskupa Adalwina ze skarg, „e jaki grek Metody" zbuntowa

mu owieczki i wzbudzi w nich wstrt do mszy aciskiej.'*^)

*'-) Wyej na str. 62, cyt. 6.

"^J Przy ujciu r. Sali do jeziora Batno opactwo, a na samym brzegu je-

ziora wie Sala-war, t. j. gród nad Sal, take Blatnem, lub Mosburgiem zwany.

Porów, wyej str. 63.

*>*) Quidam Graecus Methodius nomine noviter inventis Sclavinis litteris lin-

guam latinam doctrinamue romanam atque litteras auctorales latinas philosophicae

superducens vilescere fecit cuncto populo ex parte, missas et evangelia ccclesiasti-

cumque ofticium illarum qui hoc latine celebraverunt. De Conversione Baioar. M. G.

XI, p. 14.
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Adalwin wnet zaniós do króla Ludwika zaskarenie o zniewae-

nie praw arcybiskupich, dowodzc, e w cigu 75 lat biskupi salc-

burgscy niezaprzeczenie wykonywali, nadane im przez monar-

chów, prawa w Karyntyi i Pannonii, a teraz te prawa narusza

jaki grek Metody, wynalazca pisma sowiaskiego, które rozsze-

rza miedzy ludem i w naboestwie, zamiast jzyka aciskiego

i nauki rzymskiej, uywa. Skarga ta, wymierzona nie tyle prze-

ciw Metodemu, ile przeciw rozporzdzeniom stolicy apostolskiej,

jasno wskazuje, e Adalwinowi gównie szo o granice dyecezyi

jego. Ale z papieem duchowiestwo bawarskie walczy otwar-

cie nie miao, a Metodego koniecznie usun z Pannonii dao.
Powoujc si wic na prawa kocielne, wedug których nie

wolno byo adnemu kapanowi sprawowa w cudzej dyecezyi

obrzdów duchownych, nie zoywszy wprzód miejscowemu bi-

skupowi pisma rekomendacyjnego od swego biskupa, lub przy-

najmniej uwolnienia od obowizków swej dyecezyi, duchowie-

stwo bawarskie uwaao Metodego jako wdzierc do praw dye-

cezyi Salcburgskiej, udajc, e nic nie wie o mianowaniu go przez

Adryana II arcybiskupem morawsko -pannoskim.

Najwicej ze wszystkich biskupów zainteresowany, arcybi-

skup salcburgski Adalwin zwoa synod, eby za nada wiksz
powag synodowi i mie wnet wykonawc wyroku, zaprosi króla

Ludwika Niemieckiego, który w Padzierniku r. 871 z Frankfurtu

do Bawaryi przyby."^)

Nie wiemy, jakim sposobem Metody stan przed synodem

:

dobrowolnie czy gwatem dostawiony zosta, postpowanie bo-

wiem tego synodu, jak zobaczymy niej, pozwala robi najgorsze

przypuszczenia. Nie wiemy take w jakiem mianowicie miejscu

synod si odbywa. Celem synodu byo rozpoznanie czynnoci Me-

todego, oskaronego o nielegalne nauczanie w dyecezyi Salcburg-

skiej, a za powód do powoania go przed synod, suyy zarzuty

wyoone, przez anonymnego pisarza, w memoryale ,,de conver-

'') Annal. Fuld. an. 871. Dudik. Mahr. Gesch. I, 215,

T



lOO

eione Bajoariorum et Carantanorum." Zebrani w przytomnoci

króla: arcybiskup salcburgski Adalwin, biskupi: Hermarik pas-

sawski i Anno freizingeski *"') pytali Metodego: „dla czego

w naszym udziale nauczasz?" Na to im odpowiedzia: „gdy-

bym wiedzia, e to wasz udzia, obcliodzibym go zdaleka, ale

on jest udziaem Piotra witego. Zaprawd, jeli wy duma i a-

komstwem powodowani, wbrew kanonom podziay stare prze-

kraczacie, nauce boej przeszkadzajc, strzecie si, ibycie ja-

koby elazn gór, czaszk kocian przebi usiujc, mózgu wa-

szego nie wylali." Rzekli wic Niemcy: „le mówisz, na ze ci

to wyjdzie." A Metody na to: „prawd mówi i przed cesarzami

nie.wzdrygam si, a wy róbcie ze mn co si wam podoba, nie

jestem bowiem lepszym od tycli, którzy prawd mówic rónemi

mkami ywot zakoczyli." Takiemi sowami ywocia Metode-

go maluje dysput synodu, dodawszy, e gdy si w dug roz-

mow zapucili, a odpowiedziom jego sprosta nie mogli, rzek

król z nienacka: *"'')
,,Nie trudcie mego Metodego, bo si ju jak

przy piecu upoci." ,,Tak jest wadzco, odpowiedzia Metody,

filozofa spoconego spotkawszy raz ludzie zapytali: „czego si po-

cisz? On im na to: z grubijanami spieraem si." Sdziowie, po-

*"*) „Potem za stary wróg, zawistnik dobra, a przeciwnik prawdy (Adalwin?),

rozjtrzy na serdce wroga morawskiego, króla (Ludwika), ze wszystkimi bisku-

pami." ywot Metodego, rozdz. 9.

"') AV ywocie Metodego powiedziano: peMe Kopo.it iiat Hima. W Bie-

lowskiego wydaniu tego ywota, w Monumenta Poloniae, I, s. 106, mylnie przetló-

maczono: rzeki Karol agodnie. Wyobraziwszy sobie, e wyraz sto wiaiiski

król, ko roi pochodzi od imienia Karol i usiujc dowie to (na str. Ii6),

Bielowski tak si zaplta, e i w innem miejscu tekst ywota zameci, mianowicie:

ccpjue Bpara MopaBbCKaro, nopo Jin, przetlómaczy: serce wroga
morawskiego, k a r o 1 a. (na str. 105, rozdz. 9), gdy tymczasem wypadao po-

wiedzie: „serdce wroga morawskiego, króla,..." (podrozumiewa sie Ludwika Nie-

mieckiego). Wyraenie ii 3 li u H u a , nie poj take Bilbasow i przetlómaczy

:

KO cne II HO, patrz: Kiipiu.n, u Meoojiii II, 1871, str. 264. — Wedug prawdzi-

wego za znaczenia tekstu: p e »l o K o p o .1 b 113 1. 11 im a, wypada tómaczy:

rzek król z nienacka, a po rosyjsku: iiPB3iiaMaii, iieoiKiwaiio.

Za Bielowskim ks. Gromnicki wskazane wyej omyki powtórzy. Rozprawy

Akad. Umiej. "KI, 148.
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jawszy sens tych wyrazów, osdzili Metodego na wygnanie. ,..! by

zesany w Szwaby, gdzie go trzymano pótrzecia roku.""^)

Sd nad Metodym i uwizienie go przypady w tym cza-

sie, Iciedy Icsie Rocisaw zdrad uprowadzony do Bawaryi,

dogorywa w wiezieniu, a Icsiae witopek, obaamucony przez

Niemców, bawi u nici jako zdrajca ojczyzny. Tymczasem w Rzy-

mie i Morawii gotoway si wypadki, które miay na celu wy-

ó- wobodzi Metodego z wizienia. — Przerywajc wic dalsze opo-

wiadanie dziejów apostolstwa Metodego, zwrócimy uwag na to,

co sie w Morawii dziao.

§ 39.

Walka Morawianów za niepodlego, a Metodego

w obronie kocioa narodowego (870—882).

I. Upadek Rocisawa. witopek do Bawaryi uprowadzony. Powstanie

Morawianów pod Sawomirem. witopek, wyzwoliwszy si z niewoli,

zwycia wrogów. Przymierze w Forhejmie r. 874.

Po skoczeniu pomylnem wojny z Niemcami w r. 869, po-

tga Rocisawa i rozwój obrzdku sowiaskiego w pastwie Mo-

rawskiem zdaway si by zapewnione. Ale wrogi Rocisawa

i Metodego nie zostawali bezczynni. Z niepojtyci przyczyn Cze-

ciowie, oderwawszy si od zwizku z Rocisawem, porozumie-

wali sie z królewiczem Karlomanem, a za icti przykadem ksi

**) ywot Metod, rozdz. 9. Im Herbst des Jahres 871 fand nur eine Synod

der bairschen Geistlichkeit in der Angelegenheit des Methodius statt, von welcher

uns unsere Legend anschliesslich Kunde giebt. Diimmler. Archiv fiir Kunde

Oesterreichischer Geschichts - Quellen, 1854, T. XIII, 190. Nowszy badacz Bilba-

sow, w zbytecznym pessymizmie, odrzuca wiarogodno legendy i twierdzi, e bi-

skupi bawarscy nie mieli prawa sdzi Metodego, e o sdzie w adnym dokumen-

cie wzmianki nie ma i tak dalej idc, powiada: cyjB 6aBapcKoro ciiHo^ia 11 BaiOHenie

Meoojifl, — Mbi npiiSHaeTTi aa .lereiuapHtift BHjibicejiTj . . . KiipiijiTi 11 Meooiii.

T. II, r. 1871, s. 95— 96. A jednak w dziewi lat póniej znalezione zostay w Bry-

taskiem Muzeum dokumenty powiadczajce, e Metody rzeczywicie by Uiczony

w wizieniu niemieckiem. O tern niej w § 39.
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nitraski, witopek, podda siej Karlomanowi (r. 870J) Zdrada

synowca tak mocno oburzya Rocislawa, e dla uratowania pa-
stwa Morawskiego od rozdwojenia, postanowi zabi witopeka,

poleciwszy siepaczom dokona to podczas uczty. Majc si jednak

na bacznoci, witopek umkn z grona biesiadników a zmyliw-

szy owy z sokoami uszed w gb lasów. Rocisaw puci si

za nim w pogo, lecz witopek scliwyta go i okutego w kaj-

dany wyda Karlomanowi. Znakomity wadzca morawski, sta-

wiony przed sd, zoony z Franków, Bawarów i Sowian w Re-

gensburgu, w przytomnoci króla Ludwika, skazany zosta na

kar mierci. Król agodzc niby wyrok sdu, kaza go olepi

i do jakiego klasztoru wtrci.-) Odtd nic wicej o nieszczli-

wym ksiciu nie wiadomo.

Wydawszy Karlomanowi stryja, witopek, bezwtpienia,

spodziewa si zosta wadzca Morawii, lecz mocno si omyli.

Morawianie, czujc odraz do ohydnego czynu, nie uznali wi-
topeka swym ksiciem i zdrad wydali go Karlomanowi. Do

zostajcej bez wadzy Morawii Karloman w'stpi z wojskiem

;

osadzi po grodach swych urzdników, a poruczywszy zarzd

kraju grafom Engelszalkowi i Wilhelmowi, ze zupionemi skarba-

mi Rocisawa radonie do Karyntyi wraca.^) witopek, zosta-

wiony w swem ksistwie nitraskiem, niedugo cieszy si przy-

jani Niemców. Posdzony o zdrad i nieyczliwo nowym wiel-

korzdzcom, zosta schwytany i jako buntownik do Bawaryi za-

prowadzony wiosn r. 871. Niemcom zdawao si, e s zupe-

nymi gospodarzami kraju. Omylili si!

1) Annal. Fuld. a. 870. Zuentibald, nepos Rastizi, propriis utilitatibus con-

sulens, se Carlomanno una cum regno, quod tenebat, tradidit.

2) Annal. Berlin, a. 870. Rasticium, Winidorum regulum, a Carlomanno

per dolum nepotis ipsiis Rasticii captum et aliuandiu in custodia detentum, post

judicium morlis excaecari et in monasterium mitti praecepit. Hincmar. annal. Pertz,

I, 490. Annal. Xantes a. .871. Rasticius rex Margorum a Carlomanno captus et in

Franciam patri directus ibique postea luminibus privatus est. Regino. Pertz, I, 570.

Boczek. Codex Moraviae, N. 48.

^) Annal. Fuldens. a. 870; Hincmari annal. a. 870; Szafarzyk Staro. Slow,

§ 41, str. 480,
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Lud morawski pamita jeszcze czyny bohatyrskie Rocisa-

\va, pod wodz którego uczy si zwycia wrogów, rozumia, e
z najciem niemieckiego duchowiestwa miao znikn naboe-

stwo narodowe, przez apostoów sowiaskich zaprowadzone, e
zamiast ojcowskiej wadzy rodzinnego ksicia i kapanów sowia-

skich, nastawaa wadza upodlenia i zdzierstwa. — Dusza narodu

modzieczego nie moga wytrzyma podobnych katuszy. Wywle-

czony z klasztoru, krewny ksit morawskich, mnich Sawomir,

grob przez Morawianów zm.uszony stan na czele powstania,

rozpocz wojn Niemcami. Niepowodzenie najedców zmusiy

Karlomana uy wizionego w Bawaryi witopeka za narzdzie

do poskromienia Sawomira. Podobne podstpy udaway si ju

nieraz Niemcom w rónych stronach Sowiaszczyzny; czemuby

i tym razem uda si nie miay? Uznany za niewinnego, wito-
pek na czele wojska niemieckiego mia poskromi wasnych bra-

ci, Sawomira zwyciy, a potem .... zosta sug wrogów^)

i lada chwila oczekiwap takiego losu, jaki spotka Rocislawa.

Nie potrzeba byo wielkiej przezornoci aby zrozumie do

czego prowadzia obuda ówczesnych sterników polityki niemie-

ckiej. witopek zrozumia swych wrogów i obud take ode-

mci im zamierzy. Z wojskiem bawarskiem wkroczy on do AIo-

rawii latem r. 871, par powstaców Sawomira w gb kraju, a
do ich stolicy, któr opasa, a udajc, e drog ukadów atwiej

zniewoli oblonych do poddania si, wjecha do ich grodu.

Tam, porozumiawszy si z oblonymi, odkry im swoje zamiary

zdradzi Niemców, wzbudzi ku sobie zaufanie i naznaczy czas,

w którym obleni mieli wycieczk uczyni. — Niespodziewajc

si zaczepki ze strony Morawianów, wojsko niemieckie spokoj-

nie pod oblonym grodem leao. — Natarczywe uderzenie Mo-

rawianów, na nieprzygotowanych do boju Niemców, straszny

w nich popoch sprawio. Mnóstwo rycerzy lego na placu, in-

*) Annalista fuldeuski mówi: quasi Sclagamarum expugnanturus, sic enira

per dolum Carlomanno promiserat, si ei ad patriam reditus concederetur, Ad.

an. 871,
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nych do niewoli zabrano, straty byy oi^romne. „Nie wiele ro-

dzin w Bawaryi, Rakusach i Karyntii zostao, któreby nie opa-

kiway swycli krewnych. Rado Noryków (Bawarów) z powodu

odniesionych dawniój zwyciztw, — teraz w smutek i zgryzot

zamieniy sie."'-'"') Przeraony wieci o tej kiesce, Karloman roz-

kaza zebra wszystkich jeców i zakadników morawskich i wy-

da ich witopekowi, lecz znalaz ich zaledwie tyle, e móg
z jMorawii wydoby jednego tylko rycerza Radboda i to na pó
ywego. — O Sawomirze, w dalszym cigu dziejów, nie zacho-

wao si wzmianki.

wietne zwyciztwo nad Niemcami witopeka jednao mu

przyjació i sprzymierzeców. Czechowie nad którymi wówczas

panowa Borzywoj z ona Ludmi, popieszyli wej z Mora-

wianami w blisze stosunki. witopek poj w jesieni r. 871

za on siostr Borzywoja Ludomir i zawar z nim, na przypa-

dek wojny z Niemcami, przymierze. — Baczc na to, co si

w Morawii dziao, Niemcy podstpem zamierzyli zamci weselne

gody. Kiedy bowiem orszak swadziebny wraca z Czech do Mo-

rawii, tum Niemców, pod wodz grafa Rudolfa i biskupa Arnta

z Wircburga, napad na niego. Nie majc dostatecznej siy do

odporu, Morawianie umykali, a Niemcy ich cigali. Aby wic

wstrzyma pogo, Morawianie zostawili w pewnym wwozie 644

koni i zbroje,*^) liczc na to, e zostawionej zdobyczy wystarczy

'>) Omnisue Noricorum laetitia de roultis retro victoriis conversa est in luc-

tum et lamenlationem. Annal. Fulden. an. 871. Pod tyme rokiem Hinkmar zapi-

sa: maximum damnum a nepote Rasticii, qui principatum Yinidorum post eum sus-

ceperat, habuit (Ludovicus) in tantum, ut markiones cum plurima turba suorum

perdiderit et terram, quam in praeteritis annis obtinuerat perniciose amiserit.

») Powie Ann. Fuld. an. 871, „Slavi Marahenses nuptias faciunt ducentes

cujusdam ducis filiam de Bohemis", nie wspomina ani Borzywoja, ani witopeka,

ale wietno orszaku weselnego, oraz przyjazne stosunki pomidzy wzmiankowa-

nymi ksitami, zniewalaj do mniemania, e tu mowa idzie o ksicej swadbie.

Palacki Dejiny, I, s. 150, przyp. 17. AVwoz, o którym mowa, wedug Ireczka, ma

by cieka bezimienna, w miejscu zetknicia si granicy czeskiej, rakuskij i mo-

rawskiej. Pograniczni Niemcy, wyszedszy z grodu Ral<ous (Raabs nad Dyja) na-

padli na orszak. Sowian. Prawo, I, str. 13. Wedug Dudika wwozem tym moe
by cieka pod Wejtra, przy samej granicy rakuskiej. Miihrens Gesch. I, s. 205.
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do zaspokojenia chciwych napastników. — I nie omylili si. —
Póki Niemcy podzielili sie zdobycz, orszak swadziebny znik im

z oczów.

Przystpienie Borzywoja do zwizku ze witopekiem mo-

cno rozjtrzyo króla Ludwika Niemieckiego, roszczcego so-

bie prawo do zwierzchnictwa nad Czechami i Morawianami.

Wojna bya nieuniknion. Jako przewidujc niezwoczny napad

Niemców, ludy sowiaskie po granicy z cesarstwem w pocztku

r. 872 gotoway si do walki. W maju Saksy i Turyngi uczy-

nili napad na ziemie Sowian nadabskich, lecz tak niepomylnie,

e gdy w nieadzie wraca do domu zmuszeni zostali, kobiety

sowiaskie cigay z koni rycerzy i biy ich pakami.') Inne

wojsko, pod wodz arcybiskupa mogunckiego Luitberta,^) wtar-

gnwszy do Czech, gromio wojowników czeskich, sprawowanych

przez piciu Lechów: Swiatosawa, Witysawa, Hermana, Spity-

mira i Moisawa, którzy czci w nurtach Wtawy mier zna-

jeli, czci skryli si do miejsc warownych i ocaleli, poniewa

Niemcy w owym czasie nie umieli jeszcze zdobywa twierdz,

a zwyczajnie bawiU si upieeniem i zniszczeniem zajtego kraju.")

Przeciw witopekowi wystpi sam królewicz Karloman,

lecz pierwsze zetknicie si jego z Morawianami nie powiodo

si. W popochu Niemców kobiety sowiaskie z oogami rzu-

cay si midzy szeregi i z koni jedców strcay. Karloman

tymczasem, dla zapewnienia odwrotu, cign na Dunaju flot,

a dla odwrócenia uwagi witopeka, posa pod wodz Arnta

biskupa i Sigharda opata fuldeskiego wojsko w gb kraju.

Lecz witopeK, przewidujc zamiary przeciwnika, ruszy silny

oddzia swych wojowników przeciw Bawarom, którzy strzegli

flot, pobi ich, flot zabra, i tern odwrót nieprzyjacielskim siom

odci. Teraz dopiero Niemcy zmuszeni byli do rozpaczliwej

') Annal. Fuld. an. 872. Dudik, I, 208.

*) Luitpertus archiepiscopus in hac expeditione primatum tenuit. Annal,

Fuld. 1. c.

") Szczegóy w Palackiego Dejiny I, s. 150,
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walki 7. Morawianami, od nalarczyuoci których ledwo niedobi-

tki ich z trudnoci, uciec zdoay.^") — W nastpnym roku 873,

witopek wstpnym bojem przeby Dunaj, opanowa Mark
Wschodni (Oriens) i tak mocno napiera na Karlomana, e tylko

spieszna pomoc od króla Ludwika moga go uratowa od osta-

tecznej klski.^ ^)

W tyme czasie sprzymierzecy witopeka, Serbowie nad-

labscy, korzystajc ze mierci grafa Takulfa, ksicia serbskiej

granicy", rozpoczli w sierpniu r. 873 pograniczn walk, która

a do r. 874 cigna si. ^-)

Znuony niepowodzeniami, wiekiem, intrygami w pastwie,

król Ludwik Niemiecki przyby do Regensburga i uzna, potrzeb

skoczenia wojny, nie rokujcej mu adnych korzyci. wito-

pek take rad by da swemu ludowi odpoczynek. Posowie

witopeka, przybywszy wiosn r. 874 do Forhejmu,^'^) zawarli

pokój, moc którego uregulowane zostay stosunki Morawii do

pastwa niemieckiego we wzgldzie politycznym i kocielnym.

W imieniu witopeka pose jego Jan, z Wenecyi, wedug an-

nalisty fuldeskiego, zobowiza si do daniny i wiernoci kró-

lowi Ludwikowi, ^'*) ale wedug innych wiarogodnych wiadomoci,

król Ludwik zawar ze Sowianami przymierze takie, jakie si uda-

o. ^•^) Wreszcie póniejsze stosunki polityczne i kocielne wska-

zuj, e to co na dworze Ludwika prawiono o dannictwie wi-

'•') Annai. Fuld. an. 872.

") Annal. Hincrnari an. 873.

12) Wedug annal. Fuld. Serbowie zostali poskromieni w Styczniu r. 873

przez Luitberta arcybiskupa mogunckiego i grafa Ratolfa, nastpc Takulfa. Porów.

Dudik. Mahr. Gesch. I, 210.

'•) Zamek Forhejm w teraniejszej Bawaryi nad r. Radnic, wpadajca do

r. Mohanu, patrz map w tomie II.

") Wedug Annal. Fuld. Pose witopeka. lohannes prcsbiler de Ve-

netiis, ut ei rex omni ambiguitate remota crederet, quicquid verbis dicebat, sacra-

mento firmabat, videlicet ut Zventibald regi ftdelis permaneret cunctis diebus vilae

suae, et censum a rege constitutum per annos singulos solveret, si ei tantum modo

quiete agere et paciiice vivere concederetur. Annal. Fuld. an. 874.

'""j Wedug Hincmara: per missos suos Yinidos sub diversis princibus con-

stitutos modo cjuo potuit sibi reconciliavit (Ludovicus) An. 873.
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topeka poprostu jest wymysem,'"; któremu dotd jeszcze wie-

rz uczeni niemieccy, ^'^j — W tyme czasie zawarli z Niemcami

przymierze nadabscy Serbowie i inne ludy sowiaskie, dziaa-

jce w zwizku ze witopekiem.'^) — Bogie skutki pokoju

forieimskiego uwydatniy si najbardziej w niezalenoci ko-

cioa morawskiego/^) jak obaczymy niej.

2. Metody w wizieniu niemleckiem. Papie Jan VIII broni go i wy-

zwala. Bogie skutki nauki apostoa sowiaskiego. Ochrzczenie ksicia

Borzywoja i ony jego Ludmiy.

Wród wrzawy wojennej, zniszczenia i powszeclinego zamie-

szania nad rodkowym Dunajem, w latacli 871— 873, aposto Me-

tody, gwatem przez biskupów niemieckich wiziony w Bawaryi,

w ndzy i okowacli pdzi dni, pene moralnyci i cielesnyci

udrcze. Tymczasem naprowadzeni do Morawii i Pannonii

ksia niemieccy zniewalali lud do clirzeciastwa w obrzdku

aciskim, do ulegoci biskupom intruzom, do pacenia daniny

ksiom, którycli lud sowiaski nie rozumia i nie cierpia.

W ksistwie Batneskiem ksi Kocie, hodownik Karlo-

mana, wadzcy Karyntyi, nie móg przeszkadza zamiarom bi-

skupów niemieckici. W Morawii co innego. Powstanie pod

Sawomirem i zwyciztwa witopeka oywiy lud nadziej swo-

body politycznej i religijnej. „Morawianie, poznawszy ksiy nie-

mieckici, którzy midzy nimi yjc, niesprzyjali im, lecz tylko

zdrad knowali, wygnali wszystkich i posali do papiea mówic:

jak niegdy ojcowie nasi przyjli chrzest od . Piotra, tak te

daj nam i dzi Metodego na arcybiskupa i nauczyciela.-") W Rzy-

1") Jak ju zauway Szafarzyli: Star. Slow. § 41, 5, s. 481.

1') Dummler, starajc si pogodzi sprzeczno annalistów, mniema, e pokój

forhejmski, chocia zobowizywa witopeka do pacenia daniny, ale za to zape-

wnia mu niepodlego. Geschichte des Ostfriinkischen Reichs, tom II, s. 813. Mo-

rawski dziejopis Dudik, nie wierzc, aby witopek zobowiza si do ulegoci

i daniny z Morawy, domyla si, e danin móg paci z Czech, kóre w pewnm
zobowizaniu do cesarstwa zostaway. Mahr. Gesch. I, s. 2H,

") Annal. Fulden. a. 874.

**) Palacki, Dejiny, I, przypisek 90,

*") ywot , Metodego, 10,
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mie chocia i wiedziano o uprowadzeniu Metodego do Bawaryi,

ale o okrutnem obchodzeniu si z nim guche tylko dochodziy

wieci, albowiem biskupi niemieccy zbrodnie swe przed wiatem

ukrywali zrcznie. A gdy bawicego w Rzymie biskupa freizin-

geskiego, Annona, zapytano o sprawie Metodego, Anno, ka-

mliwie zapar si, e go nie zna, gdy tymczasem wszelkich udr-

cze, jakich wzgldem Metodego dopucili si biskupi niemiec-

cy, sam Anno by podegaczem, instygatorem, a nawet i spra-

wc.''-')

Barbarzyskie obchodzenie si z arcybiskupem Metodym,

tudzie przywaszczenie przez biskupów bawarskich praw na dye-

cezy Pannosk, jedynie stolicy apostolskiej przysugujcych,

wymagay energicznego wdania si papiea. Na szczcie So-

wian, po Adryanie II, zmarym w listopadzie r. 872, stolic apo-

stolsk zaj archidiakon jego, zrczny polityk, Jan VIII, dzie-

sicioletnie rzdy którego stanowi w dziejach Sowiaszczyzny

nadzwyczaj wan epok.--)

21) List papiea Jana VIII do biskupa Annona 14 Septembra 873 r. Patrz

dodatek I, N, 6.

--) Do poznania stosunków stolicy apostolskiej w pocztku papieztwa Jana

VIII, t. j. w latach 873—876 z biskupami bawarskimi, w sprawie Metodego i w ogóle

dyecezyi pannoskiej, — brakowao odnonych dokumentów, a przez to niejedno-

krotnie twierdzono, e to co ,.ywot . Metodego" rozpowiada o energicznem wsta-

wieniu sie Jana VIII za . Metodego, a do rzucenia kltwy na biskupów bawar-

skich, jest wymysem legendowym i e dla tego „ywot . Metodego" nie moe by
uwaany jako ródo historyczne. Tymczasem przed r. x88o w Muzeum Bryta-

skiem Edmund Bishop znalaz kodeks in quarto z koca XII w., zawierajcy zbiór

listów papiezkich od V do XI w., mianowicie: Gelaziusza I (492—496); Pelagiu-

sza I (555—560); Pelagiusza II (578—590); Leona IV (847—855); Jana VIII

(872—882); Stefana VI (885—891); Aleksandra II (1061— 1073) i Urbana II

(1088— 1099). Listy te Bishop przesa do wydawnictwa Monumenta Germaniae,

rozpocztego niegdy przez Pertza, a dalej prowadzonego przez Ewalda, Oceniajc

wano listów, Ewald poda o nich wiadomo w Neues Archiv. der Gesellschaft

fur altere Geschichtskunde Bd. V. Plamburg 1880, pod tytuem: Die Papslbriefe

der brittischen Sammlung. — Z tego czasopisma Ireczek poda w czeskiem czasopi-

mie Swetozor 1 880 r. wiadomo, praca Bronisawa Grabowskiego po polsku wy-

dan w „Bibliotece Warszawskiej" r. 1881, tom I, str. 411—416. — Oprócz tego

pp. Ewald i Wattenbach, na danie profesora wiedeskiego Miklosicza, udzielili mu ze

wzmiankowanych dokumentów kopije, z której korzystajc wiadomy chorwacki uczony

Jjnonik Fr. Raczki, ..mieci w czusopimie „Starinc", 1880, ksiga XII, str. 206 do
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W kilka miesicy po zajciu stolicy apostolskiej (14 grudnia

872 r.), Jan VIII napomnia arcybiskupa salcburgskiego Adal-

wina, aby, nieprawnie odjt Metodemu stolic biskupi przywró-

ci mu.-^) Wnet potem Jan VIII, w skutek uporu biskupów

bawarskich, zdoby si na taki energiczny postpek, jakiego, za-

peAvne, biskupi ci nie spodziewali si.

Latem r. 873 Jan VIII, W3^prawiajc biskupa ankoskiego

Pawa, z cliarakterem legata, do króla Ludwika, witopeka
i biskupów bawarskicli, poleci mu uda si najprzód na dwór

króla Ludwika i domaga si przywrócenia papieowi dyecezyi

Pannoskiej, która w skutek wojen, na czas jaki od administra-

cyi rzymskiej oderwan zostaa. A gdyby zasza Icwestya o prze-

dawnieniu praw stolicy apostolskiej, legat mia objani, e tam,

gdzie wcieko poganów jest przyczyn, wszelki czas ubiegy

nie moe. jeszcze odsdza praw kocielnycli. — Do arcybiskupa

Adal^yinai i biskupa passawskiego Hermanryka legat mia prze-

mówi o koniecznoci powrócenia Metodego do dyecezyi, przez

trzy lata pozbawionój swego pasterza. Gdyby, jednak, biskupi

stawili opór, legat mia powiedzie: ,.Wycie bez wyroku kano-

nicznego potpili biskupa, posianego od stolicy apostolskiej, wtr-

223, sprawozdanie po chorwacku, tudzie aciski tekst listów papiey: Jana VIII,

Stefana VI i Aleksandra II, rzucajce na dzieje sowiaskie niespodziewanie nowe
wiato. Okazao si bowiem, e wszystko, co „ywot . Metodego" opowiada o bar-

barzypskiem obchodzeniu si biskupów bawarskich z Metodym, o rzuceniu nawet

przez Jana VIII kltwy i t, d., jest czyst prawd, e wymysy pisarzy niemieckich

o niedorzecznoci tego „ywota" s cakiem bezzasadne, jeli nie tendencyjne, i e,

nakoniec, „ywot . Metodego" niesprawiedliwie nazwany „legend", jest bez wt-
pienia ródem historycznem, stokro wiarogodniejszem od wielu annalistów, na któ-

rych zwyczajnie powouj si historycy. — Korzystajc z pracy akademistów Fr. Mi-

klosicza i Fr. Raczki, umieszczonej, jak wyej wzmiankowano, w „Starinie" r. 1880,

tekst aciski bd cytowa wedug podanego przez zasuonych akademików, a w tló-

maczeniu polskiem uwzgldni pikn prace uczonego rodaka Bronisawa Grabow-

skiego, (Biblioteka Warszawska 1881) z niewielkiemi odmianami.
'^'^) l^Je mireris. quia diximus, te agente sedem a fratre nostro Methodio re-

cipiendam, • quia profecto dignum est, ut tu, qui fuisti ejus auctor, sis ofticii com-

missi causa receptionis. Starine kniga Xir, str. 213. Neues Archiv, V, s. 301—2.

Data listu tego niewiadoma, ale, zwaajc, e arcybiskup Adalwin „obiit anno 873,

14 Maii," wypada, e list ten pisany by wczeniej. Dodatek I, N. 3.



cilicie go do wiezienia, bili po twarzy, od witych obowizków

oderwali, ze stolicy przed trzema laty wypdzili, tak, i on wcigu

trzech lat przez liczne posy i listy do stolicy apostolkiej o obron

woa. Wy nie jestecie godni przystpowa do sdu, przed

którym cigle wymkn usiowalicie, a teraz bez sdu u stolicy

apostolskiej, obudne zanosicie skargi. Jam jest posa aby was

od suby boej na tak dugo odsun, jak dugo tego czcigodnego

czowieka zmuszalicie zaniedba obowizki wite, a on aby przez

tyle czasu powierzonego mu urzdu biskupiego uywa bez prze-

szkody i zawady, przez ile, jak si okazao, z aski waszej tako-

wego by pozbawiony. Potem dopiero, jeli macie co przeciw

niemu, przyjdcie, a przed stolic apostolsk obie strony wysu-

chane i sdzone bd. Jest to bowiem spór pomidzy arcybi-

skupami i nie przyzwoit byoby rzecz, gdyby nad nimi kto-

kolwiek inny, a nie papie by sdzi. "-•*)

List ten, zdaje si nie zasta ju arcybiskupa Adalwina przy

yciu i, by moe, z tego powodu nie znajdujemy osobnego

do Adalwina listu, podobnie do listów, osobno pisanych do

biskupów: Hermanryka passawskiego i Hannona frejsinge-

skiego, które podajemy niej. Do Hermanryka Jan VIII przed

wrzeniem 873 r. pisa: „Sdzimy, e na opakanie zoci

twych wystarczyby chyba potok ez proroka Jeremiasza. Zu-

chwalstwo twe przewyszyo nie snad zacieko jakiego bi-

skupa, ale tyrana wieckiego, nawet wcieko zwierzc, gdy
brata i wspóbiskupa swego Metodego, trapi wizieniem, pod

otwartem niebem przez dugi czas drczy na najstraszniejszem

zimnie i przykrym niegu, a nadto, oderwawszy go od rz-

dów w powierzonym mu kociele, do tego stopnia popucie
wodzów wciekoci, e gdy (Metody) zawleczony zosta przed

zebranie biskupów, koskim biczem chciae go bi, ale inni do

tego nie dopucili. Czy to s czyny godne biskupa?" — Do tych

wymówek surowych, Jan VIII doda, e Hermanryka pozbawia

*) Tekst aciski w dodat. I, N. 4.



prawa odprawiania suby boej i wycza go od obcowania z du-

chownymi.^')

Do Annona, przed 14 wrzenia 873 Jan VIII pisa: „Zu-

chwalstwo twe i miao nietylko oboki, ale niebiosa same prze-

bija. Przyswoie sobie prawa stolicy apostolskiej i jak gdyby

by jakim patryarch, przywaszczye sobie moc sdu nad arcy-

biskupem, a co gorzej jeszcze z bratem swym arcybiskupem Me-

todym, który w poselstwie od stolicy apostolskiej miedzy poga-

nami pracowa, obchodzie sie wicej po tyrasku ni po kano-

nicznemu. Gdy on, zaiste, wedug witych kanonów domaga

si tego, aby stawiony by przed sd stolicy rzymskiej, ty mu
tego bynajmniej niedopuci, ale razem z poplecznikami i wspó-

towarzyszami swymi wyda na wyrok, wykluczy od suby bo-

ej i do wizienia wtrci. Nadto jeszcze, nazywajc si czowie-

kiem, poddanym . Piotrowi w rzdach kocioa w Germanii,

o uwizieniu i udrczeniu rzeczonego brata i wpóbiskupa, co

wicej posa naszego, nad którym mielimy niezwyk piecz,

adnej nie dae nam wiadomoci; ale jeszcze gdy w Rzymie

od naszych by o to pytany, kamliwie zapare si, e go nie

zna, gdy tymczasem wszelkich udrcze, jakich wasi dopucili

si wzgldem niego, sam bye podegaczem, instygatorem, e po-

wiem, nawet sprawc." Przytem papie doda, e jeli Anno nie

przybdzie do Rzymu, po upywie miesica Wrzenia na tak dugo

zostanie wykluczonym od komunii, jak dugo trwa bdzie w upo-

rze i nieposuszestwie papieowi.-")

Misya legata Pawa przypada wanie w tym czasie kiedy

witopek sta na szczycie swych zwyciztw, a Morawianie po-

wypdzali ksiy niemieckich. Stosownie do tych okolicznoci,

Jan VIII poleci Pawowi, aby razem z Metodym uda si do

witopeka,-') a nie do Kociea, jak mylnie podanie gosi. ^^) —

26) Patrz dodatek I, N. 5.

28) Patrz w dodatku I, N. 6.

"') Patiz w Dodatku I, N. 4.

2*) ywot . Metodego, 10.
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Kiedy miahowicie Metody wypuszczony zosta z wizienia, — nie

wiemy, ale godzi si mniema, e przy zawarciu przymierza

w Forhejmie na wiosn r, 874, nie mogo obej si bez uwzgl-

dnienia misyi legata Pawia. — Jeeli, wic nie wczeniej, to w po-

cztku r. 874 Metody, zdywszy do Morawii, zasiad na arcybi-

skupiej stolicy w Weleiradzie, i ,,od tego czasu bardzo szerzy si

pocza nauka boa, postrzyeców-") mnoyo si we wszystkici

grodacli, a poganie wierzy poczli w prawdziwego Boga, bdów
swoicli wyrzekajc si. Pastwo Morawskie zaczo si na wszystkie

strony rozszerza i bez grzecliu zwycia wrogów swoici.'^")"

Tymczasem w ksistwie Batneskiem, od uprowadzenia .

Metodego do Bawary i w r. 871, arcybiskup salcburgski rozpo-

rzdza nauk clirzeciask, wedug swego upodobania, mnie-

majc, e Pannonia do jego dyecezyi nalee powinna. Ksi
Kocie, nie miejc stawi oporu wadzom niemieckim, y z nimi

w zgodzie i zrczn polityk podtrzymywa niepodlego ludu,

swego, cliocia sam by liodownikiem Karlomana. Skoro jednak

Kocie zmar (r. 874),-^^), nie zostawiwszy potomstwa, Karlomana,

na mocy praw suzerena, zaj posiado lennika swego, cz
zaciodni przyczy do Karyntyi i odda naturalnemu synowi

swemu Amulfowi,^^) a inna cz nad rzek Kani, do Drawy

wpadajc, oddana bya dawniej ju Gozwinowi, jako hrabstwo

Dudlebskie. Papie tymczasem dobija si usunicia pretensyi

biskupów niemieckich do dyecezyi Panoskiej. W tym celu Jan

VIII, w licie do legata Pawa w r. 874-'''') powtarza to, co ju

mu pisa w r. 873 o nieprzedawnieniu praw stolicy apostolskiej

29) Pod nazwa postrzyeców wypada pójmywa ludzi powicajcych sie

stanowi duchownemu.
•''•') ywot . Metodego, 10.

") Data mierci KocieJa niepewna. Podaje ja wedug Dudika, Miihrens

Gesch. I, 224, cyt. i.

'-) W dokumencie r. 879 Arnulf, bdc ju wielkorzdzc Pannonii, na-

zwany „filius regalis", ale jeszc/.e nie ,,dux". Roczek, Cod. Mor. T, 38. Dudik,

Mahrens Gesch. I, 22\, cyt. i.

'') Patrz Dodatek I, N. 9.



na dyecezye, w cigu wojen oderwan od jej zarzdu^'*), a w tyme

r. 874 Jan VIII pisa do króla Ludwika, e tylko zaburzenia wo-

jenne przeszkodziy stolicy apostolskiej mianowa biskupów dyece-

zyi Pannoriskiej, co dao powód do wtpliwoci praw papiea, lecz

praw tych ani czas, ani podziay pastw cieni nie mog, same

nawet prawa rzymskie, w sprawach kocielnych dopuszczaj prze-

dawnienie nie inaczej jak po upywie lat stu/'^'^) Wkrótce potem,

mianowicie w r. 875^ Jan VIII stanowczo przemawia do Karlo-

mana, syna Ludwika: „zwró nam, raczej bratu naszemu Metodemu

biskupstwo Pannoskie, w którem on przez stolice apostolsk, we-

dug dawnego zwyczaju, jest naznaczony." ^^^j Z tego wnioskowa

moemy, e ju wtedy nastpia zgoda króla Ludwika na przyzna-

nie papieowi prawa rozporzdza dyecezy Pannosk. Natar-

czywo, z jak Jan VIII dobija si prdszego przyznania praw

papiea na wzmiankowan dyecezye, moemy wytómaczy raz nie-

yczeniem jego wzmacnia potg biskupów bawarskich i bez

tego ju zanadto zarozumiaych, a powtóre, co waniejsze, zamia-

rem utworzenia pod zarzdem Metodego metropolii Sowian nad-

dunajskich, w nadziei, e Serbowie i Bógarowie, do tej metro-

polii przycz si i przez ni na nowo w zwizek z Rzymem
wejd. Objaniaj to listy Jana VIII do najwyszego upana

serbskiego Muntimira r. 872, aby strzeg s ksiy wóczgów,

rozsiewajcych bdy przeciw kanonom i Bogu,^"j a take r. 875,

aby idc w lady ojców swoich, Muntimir wróci si pod dyece-

zye Pannosk i zarzd pasterza jej Metodego. •^^) W tym celu

poszukiwano pilnie w Rzymie, jakie byy niegdy od poudnia

granice dyecezyi Syrmijskiej i naznaczono je do rzek Bosny

i Kolubaru. ''•')

Zasze w tym czasie wypadki w rodzie Karlowingów: mier

34) Porów, wyej str. 109.

35) Patrz Dodatek I, N. 8.

30) AV Dodatku I, N. 10.

37) W Dodatku I, N. 2.

3S) W Dodatku I, N. u.
30) Rettel. Cyryl i Metody, 1871 , str. 116.

Tom 111,



— 114 —
cesarza Ludwika II (875\ tudzie króla Ludwika niemieckiego

(r. 876), podzia pastwa pomidzy synami ostaniego: Karloma-

nem, Ludwikiem Modszym i Karolem Otyym w r. 87O, mier
brata Ludwika Niemieckiego, Karola ysego (877), pokrzyoway
wspóczesne sprawy i nadzwyczaj sprzyjay widokom papiea

.

Jana Yll, tudzie niepodlegoci Morawii, jak w politycznem tak

i w religijnem znaczeniu. — Sprawa arcybiskupstwa Panno-
skiego rozwizaa sie na korzy papiea, co uwaa moemy
z okazanycli arcybiskupowi salcburskiemu Teotmarowi przez pa-

piea wzgldów, mianujc go „wiernym i posusznym synem ko-

cioa rzymskiego''"*^') (w Listopadzie r. 877), czegoby, bez wt-
pienia nie uczyni papie, gdyby arcybiskup nie zrzek sie pre-

tensyi do dyecezyi Pannoskiej. — Przyczenie Pannonii do ar-

cybiskupstwa Morawskiego, rozszerzyo wpyw nauki Metodego.

Gos arcybiskupa sowiaskiego z Welegradu rozlegajc sie

szeroko po ziemiach sowiaskici, jedna zwolenników chrze-

ciastwa. czy ludy w jedne wielk spoeczno, interesów któ-

rej broniy or witopeka i nauka Metodego. — Ssiedni z Mo-

rawi ksita sowiascy nie mogli duej zostawa w poga-

stwie. Sprawy polityczne pobudzay szczególnie ksit czeskici

czy sie z potnym witopekiem, który ju od r. 871 wszed

w stosunki pokrewiestwa z ksiciem Borzywojem, pojwszy za

on siostr jego Ludomir. Powodzenie witopeka i Metodego

jeszcze bardziej pocigao ku clirzeciastwu poganów. Ksi
Borzywój i ona jego Ludmia przyjli od Metodego clirzest w We-

legradzie.*^) Za ksiciem poszli lechi i lud, przygotowany od-

**) Uspienski. IlepBbm ciaBancKia Mouap.\iii na cBepo3anaxfc, 1872, s 70.

*'J Wedug kronikarza Kozmy: Go&tivit genuit Boriwoj, qui primus dux

baplizatus est a venerabili Methodio episcopo in Moravia. Fontes rerum Bohemi-

carum, tom II, s. i8. W innem miejscu powiedziano: an. 894 Boriwoj baptisatus

est primus dux sanctae fidei catholicus. Cosma, Fontes rerum Bohemicarum, II,

s. 27. W któryme mianowicie roku? Bobrowski chrzest Borzywoja oznacza pod

r. 870—880; Szafarzyk pod r. 871 (Star. SI. § 39, s. 448); Tomek pod r. 873

(Deje KraloYst. Cesk. s. 38), ale to nie podobne do prawdy, bo Metody a do

roku 874 zostawa w wizieniu niemieckiem w Szwabach. Zatem podobniejsze do
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dawna do chrzeciastwa przez misyonarzy rzymsko -niemieckich,

a nareszcie przez apostoów sowiaskich, którzy po przybyciu

do jMorawii w r. 863, roszerzyli swa nauk i w Czechach. wiadcz

o tem kaplica . Klemensa, w uczczenie mczennika papiea tego

imienia, zbudowana w Lutomylu,^"-) tudzie kocioy pod wezwa-

niem . Klemensa w Lewym-Hradcu, na Wyszogrodzie i w sie-

de ksicem na ewym brzegu Wtawy, za najstarszy w Cze-

chach koció uwaany.'*^)

3. Intrygi przeciw Metodemu i powtórne Wezwanie go do Rzymu 1*.

879. Usprawiedliwienie. Wiching biskup nitraski faszuje pismo Jana

VMI. List papiezki r. 881 wykrywa zbrodni. mier Jana VIII r. 882.

Metody karci Wichinga.

Przyznanie przez arcybiskupa salcburgskiego prawa papiea

na dyecezy Pannosk, nie zobowizywao jeszcze biskupów pas-

sawskiego i regensburgskiego do zrzeczenia si swych praw,

pierwszego na dyecezy Morawsk, drugiego na dyecezy Cze-

sk. — Metody wic, pozbywszy si kopotu ze strony ducho-

wiestwa salcburgskiego, nie unikn zatargów z duchowiestwem

passawskiem i regensburgskiem. Powodzenie Metodego zaleao

nietylko od papiea, ale bardziej jeszcze od yczliwoci ksicia

witopeka. Lecz ksi ten, dbajc wicej o sw wadz i in-

teresy osobiste, ni o spraw narodu, nie troszczy si o utwier-

dzenie w pastwie IMorawskiem obrzdku sowiaskiego i obez-

pieczenie przez to ludu swego od wdzierstw duchowiestwa nie-

mieckiego. W tym wzgldzie witopek sta niej od poprze-

dnika swego ksicia Rocisawa, który ca dusz przylgnwszy

do kocioa narodowego, wspiera go w sposób najszlachetniej-

szy.^^) Korzystajc z usposobienia witopeka, ksia niemieccy

prawdy zdanie historyków, utrzymujcych, e chrzest Borzywoja odby sie w latach

878— 880, moe nawet póniej. Dudik, Miihrens Gesch. I, str. 230.

*^) W kaplicy lutomylskiej miay by zoone relikwije . Klemensa. (Sza-

farzyk, Star. S. § 39, s. 449). Wyej wskazalimy, e wedug podania, relikwije

. Klemensa czasowo take spoczyway w kaplicy w Oswetimanach, w Morawii,

**) Szafarzyk. Star. Slow. § 39, s. 449.

^^) Palacki. Dejiny, tom I, s, 152, '?-

8*
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potrafili zaskarbi jego wzgldy, a znalazszy na dworze jego

przyjcie, rozpoczli intryg przeciw Metodemu.'"') — Potakujc

sabostkom witopeka, grubijanina i do rozpusty skonnego,

ksia niemieccy podstpnym sposobem i cigiem pochlebstwem

podszczuwali go przeciw Metodemu.'*") Niedo tego, aby jeszcze

wicej Metodego w oczach ksicia i papiea poniy, ksia nie-

mieccy upewniali witopeka jakoby Metody szerzy schyzm

i rozpuszczali wieci, e niby papie odj Metodemu zarzd ko-

cioa, poruczajc wadze duchowiestwu niemieckiemu.'* 'j Na-

koniec biskupi niemieccy skaryli si, e w naboestwie i nau-

czaniu I^Ietody umylnie uywa barbarzyskiego Sowian jzyka

dla tego, aby tem atwiej móg rozszerza bdy, któremi wi-

ksza cz Greków zaraon bya, a szczególnie co do pochodze-

nia Ducha witego i e piewajc Credo nie dodaje ,.filioque,"

jak to czyniono zwykle w kociele niemieckim.^'')

Wobec podobnych intryg, kwitopek zachwiawszy si

w zaufaniu do prawowernoci Metodego, posa ksidza Jana, So-

wianina z Wenecyi, tego samego, który uywany by przez wi-
topeka przy zawarciu przymierza w Forhejm.ie, aby u Jana VIII

wyjedna rozpoznanie sprawy.

Chocia papie Jan VIII osobicie zna Metodego i nie wt-

pi w jego prawowierno, ale uwzgldniajc skarg duchowie-

stwa niemieckiego i yczenie ksicia witopeka, wezwa arcy-

*5) ywot Metodego., rozdz. 12. Legenda Moravica, cap. 10.

*'^) ,Oni (ksita niemieccy}, pochlebstwem oszukujc witopeka, barba-

rzyc, nienawidzcego cnoty, uczynili go zwolennikiem wasnych pogldów. On
fSwitopelk), niewolnik rozkoszy eskich, toncy, w bocie postpków gnunych,

czy móg nie odda si im raczej, otwierajcym drog do wszelkich namitnoci,

anieli Metodemu, który karci wszelkie rozkosze, szkodliwe duszy. . . Takim sposo-

bem zepsuty przez nich witopek, nie zwraca uwagi na przestrogi Metodego,

wzgldem którego jako wróg postpowa. . ." Legenda Bógarska, o yciu . Kle-

mensa, biskupa bógarskiego, caput 5.

^') Nam papie wadz da, a tego kae wygna precz z jego nauk ywot
Metodego, 12.

*"*) O powyszem oskareniu Metodego przi,z biskupów niemieckich dowia-

dujemy si z listu Jana VIII do Metodego pisanego 18 Czerwca r 879. Doda-

tek I, N. 13.
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biskupa morawskiego, aby, dla usprawiedliwienia si z potwa-

rzy na niego miotanych, stawi sie niezwocznie w Rzymie,^^)

a witopekowi odpisa, aby trzyma si zasad wiary wedug

tego, jak koció rzymski ustanowi. Wzgldem za nauczania Me-

todego w inny sposób, anieli przy wywiceniu na biskupa, on

zoy ustne i pimienne przed stolic apostolsk zobowizanie, Jan

VIII wyraziwszy zdziwienie (valde miratur), owiadczy, e wezwie

Metodego do Rzymu, dla wylómaczenia si z uczynionycli mu

zarzutów.^")

Posuszny rozkazom stolicy apostolskiej, Metody, w towa-

rzystwie dodanego mu urzdnika ksicia morawskiego Szyszmana

(Semisisna) uda si do Rzymu, w kocu r. 879. Tam przed sy-

nodem, z biskupów zoonym, arcybiskup morawski wyzna, i

wierzy mocno w pochodzenie Ducha witego od Ojca i Syna,

ale e symbol wiary tak przy mszy piewa, jak go poda sobór

Nicejski, nie czynic najmniejszej odmiany."^') Wzgldem za-

*^) w licie 18 Czerwca papie w kocu doda: „dowiadujemy sie, e msz
piewasz w barbarzyskiej mowie sowiaskiej, lecz przez biskupa ankonitaskiego,

Pawia zabronilimy celebrowa we wzmiankowanej mowie msze wita, która tylko

po acinie lub po grecku piewa dozwala si. — Kazanie za i nauczanie ludu od

ciebie zale zupenie." Patrz Dodatek I, N. 13. Erben N. 42. Wzmiankowanego

wyej listu papiezkiego, przez Pawa biskupa posanego Metodemu, dotd nie zna-

leziono i w jakim czasie móg by posany, niewiadomo, A jednak na tej lunej

wzmiance niektórzy badacze opieraj si, twierdzc, e Jan VIII zabroni Metodemu

odprawia naboestwo po slowiasku, na co jednak Metody nie zwaa. By moe,

e pod naciskiem cikich bardzo okolicznoci, w jakich Jan VIII czsto znajdywa

si, by on zmuszony do stawienia pozornych przeszkód odprawiania mszy w mowie

sowiaskiej, lecz czyny jego pontyfikatu, i kady raz usprawiedliwienie zasad Me-

lodeoro wskazuj, e w gruncie on byt przychylnym sowiaskiej liturgii i skutecznie

jej broni przeciw natarczywoci wrogów.

50) List 18 czerwca 879 r.; patrz Dodatek I, N. 13.

'^') Credo pocz piewa przy mszy koció grecki od pocztku VI wieku,

W lat kilka potem przyj je koció hiszpaski, jako protestacy przeciw panuj-

cym na ów czas w tym kraju Wissygotom, a koncylimn Toledaskie w r. 589 do-'

yo wyraz ,,filioque", który wkrótce cala Francya i Niemcy przyjy. We Woszech

Credo w IX w. przy mszy nic byo jeszcze piewane. Aby da dowód, jak w tym

wzgldzie stolica apostolska bya pobaajc, przypomnimy, i w r, 1595 papie

Klemens VIII pozwoli rusko-polskiemu kocioowi, przystpujcemu do unii, opusz-

cza we mszy wyraenia „i od syna", byle tylko wierzyli w pochodzenie Ducha

witego, jak wierzy koció katolicki, — Rettcl. Cyryl i Metody, str. 118.
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rzutu Niemców o uywanie w subie Boej barbarzyskiego j-
zyka Sowian, Metody opierajc sie na powadze brata swego

. Cyryla, pami którego wysoko szanowano w Rzymie, tó-

maczyl si przed synodem, e pismo sowiaskie wynalezione

i ksztacone przez tak witego ma przestao by barbarzy-

skiem, e uywanie ksig ducliownycli, jak równie przy mszy

witej, nie sprzeciwia si Pismu witemu, e w kociele wscho-

dnim Ormianie, Chaldeje, Kopty uywaj wasnej mowy, co nie

przeszkodzio im wyda z poród siebie wielkicli witych, i e,

nakoniec, lud sowiaski, od at dziesiciu przyzwyczaiwszy si

do naboestwa we wasnym jzyku, nie odstpiby go bez alu.

Tak mocne argumenty, oraz wzgld na wspóczesne wyamywa-
nie si z pod wadzy papiezkiej Bógarów i Serbów, pobudziy sy-

nod biskupów do zupenego usprawiedliwienia Metodego. W sku-

tek tego papie Jan VIII w Czerwcu r. 880 pisa do witope-
ka: „Arcybiskupa waszego Metodego przed zebranymi bisku-

pami rozpytywalimy si: czy prawowierny symbol wiary tak

wyznaje i przy mszy witej tak piewa, jak wity koció
rzymski ustanowi? A poniewa we wszystkich kocielnych nau-

kach i zasadach uznalimy go prawowiernym, odsyamy go wam
dla rzdzenia powierzonym mu przez Boga kocioem i rozkazu-

jemy, abycie go, jako wasnego pasterza, z naleyt czci, usza-

nowaniem i uprzejmoci przyjli, poniewa moc naszej wadzy

apostolskiej, arcybiskupi godno jego potwierdzamy. Rozka-

zujemy, aby wszyscy kapani, diakoni i wszelkiego stopnia du-

chowni Sowianie, czy te jakiegokolwiek bd pochodzenia, któ-

rzy si w granicach pastwa twego znajdywa mog, byli we

wszystkiem posuszni i poddani bratu naszemu, arcybiskupowi

waszemu. Pismo sowiaskie, wynalezione niegdy przez Kon-

stantego filozofa, polecamy do chwalenia Boga i w tyme jzyku

niech bd opowiadane modlitwy i dziea Chrystusa, poniewa

nie tylko w trzech, lecz we wszystkich jzykach chwali Pana

Pismo wite naucza. Nie sprzeciwia si bynajmniej ani praw-

dziwej wierze, ani nauce kocioa, aby msza wita w jzyku so^
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wiaskim bya piewana, aby w tym jeyku bya czytana ewan-

gelia, dobrze tómaczona i inne ustpy z Pisma witego Starego

i Nowego Testamentu, tudzie wszelkie godziny piewane: po-

niewa Ten, który stworzy trzy gówne jzyki: iebrajski, grecki

i aciski, stworzy i wszystkie inne na cze i cliwa Jego.

Rozkazujemy take, aeby we wszystkich kocioacli ziemi wa-

szej, dla wikszego uczczenia, ewangelia najpierw czytana bya po

acinie, potem po sowiasku, gono w obec ludu, wyrazy za

aciskie niezrozumiae objania jak w którym kociele wypa-

dnie. A jeli si tobie (witopekowi), lub przybocznym twoim

wicej podobaa msza aciska, polecamy, aby msza aciska

dla ciebie solennie bya odprawiana." 5-) List ten, majc gó-

wnie na celu usprawiedliwienie nauki Metodego, zawiera take

postanowienie papiezkie o naznaczeniu w pomoc Metodemu no-

womianowanego biskupa nitraskiego Wichinga, któremu papie

rozkazuje by we wszystkiem posusznym swemu arcybiskupo-

wi.'^'') Naznaczenie Wiciinga, rodem Szwaba, przyjaciela osobi-

stego wielkorzdzcy Karyntii Arnulfa, poplecznika biskupów nie-

mieckici i samego witopeka, który nie lubi Metodego, —
trudne jest do wytlómaczenia.-^*) Rozlego arcybiskupstwa Mo-

rawsko - Pannoskiego, wedug powszechnego mniemania, ma

usprawiedliwia dodanie w pomoc Metodemu dwóch sufraganów,

z których jeden by biskup Nitry, Wiching, a wybór drugiego

mia póniej nastpi. Ale Jan VIII móg wiedzie dokadnie, e
naznaczenie do kraju sowiaskiego na biskupa Wichinga, byo

to samo, co wilka do owczarni wpuszcza. Wypada jednak zwa-

a na trudne okolicznoci, w jakich znajdowa si wówczas

Jan VIII, aby poj, e bronic Metodego ca potg swej wa-

dzy, Jan VIII musia uwzgldnia i wrogów jego. PrawJopodo-

62) W Dodatku I, N. 14.

5») Tam/.e.

•''') W tem upatruj niektórzy pisarze widoki polityczne Jana VI[I i ustp-

stwo na korzy Niemców, nie troszczc sie bynajmniej o Metodego i koció so-

wiaski. awrowskij. KiipiLT.iTj ii Meoojitt, KaK7> npaBOC.iaBiiLTc nponoBfc.iiiiiKii

y aana^iHbiNT, c,iaBain>. Charków, 1883.
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bnie wirc, e naznaczenie Wichins^^a byo ustpstwem Niemcom

i samemu witopekowi. Wreszcie o zamiarach papiezkich do-

kumenty milcz, a podania sowiaskie w naj wdziczniejszy spo-

sób przechoway pami o czynach papiey na korzy sowia-

skiego kocioa i pasterza jego . Metodego.'"') Bd co bd
powraca Metody do Morawy jako naj przewielebniejszy arcybi-

skup witego liocioa morawskiego,-^") który w cigu i6 lat

(863—880) pozbawiony by organizacyi duchownej. Teraz do-

piero otwieray sie widoki ustanowienia hierarchii sowiaskiej

i utwierdzenia obrzdku sowiaskiego w zwizku z kocioem

rzymskim, a przez to usunicia wpywu niemieckiego na rozwój

cywilizacyi Sowian. Niemcy dopuci tego nie yczyli. Wi-

ching nie walia sie nawet j sie zbrodni, byle nie dopuci po-

jednania witopeka z Metodym. Knujc wiec zamachy prze-

ciw Metodemu, Wiching urzdzi tak, aby^ wzmiankowany wyej

list papiezki, który mia by przez Szyszmana wrczony wito-
pekowi, nie doszed do niego. Natomiast ksiciu wrczony zo-

sta zupenie odmiennej treci list, przez samego Wichinga sfa-

szowany. Falsyfikat ten nie zachowa si do naszych czasów, ale

zbrodnicze Wichinga zamiary ponienia arcybiskupa Metodego

w oczach witopeka i ludu morawskiego odkrywaj si z pó-

5'>) Profesor kijowski Woronow, dzieo którego o ródach do historyi . Cy-

ryla i Metodego, wysokie uznanie w Rosyi zyskao, tak si wyraa: „KpiiTHKU lic

oópaiii-ia BiiHMaiiiaa na caMoe Ba/ixiioe oocTa/iTe.ibCTBO, na rojioci. cjianaHCKaro

npejania ... Bi. 06011x1. npocTpaiinb]X7, ;KiiTi>ixT. CMaBfliiCKiix'i. anocTO.ioBT. u bo

Bctxi. jpyriiKT. cjaBancKiix'b 11010*111111:3x1) OTiiomeiiia nam. kt. KiipiLi.iy u Me-

ooxm npejCTaB.MioTCii b'i, Bbicmoii cienenii coMyBeTBcniiHMH; nanu y6-ia>KaH)TCfl

Kam. BucoKie noKpoBiiTe.iii CBiiTbix7. nepBoyHiiiejieii n BecbMa ciubiio BbiCTaB.ifl-

eica HXT. coHyBCTBie h samnia c.iaBincKaro dorocMy/Keni/i. IIo bcmt. otiimt.

iicTOHnHKa.MT. naua ojGópnen. nepeBoji. CBflui:enHbiXT. Knun., ocBfluiaen. cjiaBflH-

CKia Kniiru, paspfcuiaeTi. c.iaBflncKyio CjiyncSy, jocTofino HecTByen. cb. nepBoyiii-

Tc.icii 3a 11X1. nojBuni Mn c.iaBancTBa, cianoBnicii na nxi. CTopony npoTHBi.

nn.iaTniiKOBi, 11 npoK-imiaeTi. noc.ii.,iniixi.. ficiio, mto bi. ciaBuncKiwi. npejani-

>ixi. nancTBo siaim.ioch 6c3ynpc'nibi>n. bi. oTiiomcniii ki. ciaBancKoii uepKBii

II ocTaBH.io nocji; ce6fl joópyio, cbIit.iyio naMaib. A. Woronow. r.iaBnfcfiiuie

iicTOMiiiiKii xisi ncTopiii CB. Kiipii.i.ia 11 Meon.ua." Kijów r. 1877 str. 269.

^'*J
Keverendissimus episcopus sanct:ie ecclesiae moraviensis.
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niejszej korespondencyi, o której wnet powiemy. Zbaamucony

tym falsyfikatem witopek, czy móg nie zaciuia sie w pra-

wowiernoci Metodego i nie podejrzywa go w lierezyi, czytajc

pismo dorczone mu od samego niby papiea? Stronnictwo nie-

mieckie w Morawii tryumfowao. Metody poniony, przeczuwa

jakie podejcie, móg nawet stolice apostolsk o nieszczero

posdza i, dla wyjanienia swego pooenia, wszed w bezpore-

dni korespondencye z papieem. Tu dopiero odkry sie bezecny

podstp Wicliinga. Na pisma Metodego, Jan VIII listem dnia

23 Marca r. 881, pocieszajc go i dzikujc mu za zaciowanie

prawowiernoci, zapewni o wysokim dla szacunku, a wyraa-

jc swoje wspóczucie cierpieniom jego, zapewnia, e oprócz

wiadomoci listu do ksicia witopeka posanego, adnego in-

nego listu ani do witopeka, ani do tego biskupa jawnie lub

sekretnie nie pisa, a tem mniej zasuguje na wiar, jakoby te-

mu biskupowi dane byy jakiekolwiek polecenia. Przytem

Jan VIII doda, e wszystko, co wzmiankowany biskup

przeciw swemu zwierzclinikowi uczyni, bdzie w obecnoci pa-

piea prawnie rozpoznane, a upór jego (biskupa) powcign
wyrokiem sdu nie omieszka.^') Mowa o wzmiankowanym wy-

ej biskupie tyczy si niezawodnie Wiciinga, bo innego pod

zwierzchnictwem Metodego, oprócz biskupa Nitry, nie byo. Nie

spieszy on jednak do Rzymu, gdzie go czeka sd i bez wt-

pienia wyrok potpiajcy. — Tymczasem zasze w Italii zaburzenia,

napad straszny Saracenów, a nareszcie zamordowanie Jana VIII

w Grudniu r. 882,^^) wybawiy Wiciinga z kopotu, a Metodego

pozbawiy gorcego obrocy. Bdc jednake przekonanym, e
u stolicy apostolskiej posiada zupene zaufanie i e energiczne

wystpienie przeciw knowaniom Wicliinga stawao si koniecz-

nem dla utrzymania powagi arcybiskupiej i dobra kocioa so-

wiaskiego. Metody uj w karby posuszestwa Wicliinga, rzu-

6') w dodatku I, N. 15.

fs) Dudik. Mahr. Gesch. I, 251,



ci na niego kltw tern atwiej, e witopek, gotujc si do

wojny z Arnulfem, nie byl w stanie broni poplecznika Arnulfo-

wego Wichinga,'^") Znik on z Morawii na czas wojny i a do

mierci Metodego nie powriicil. Metody zyska cliwil swobo-

dn do dalszej pracy w powierzonej mu przez Boga i stolic apo-

stolsk metropolii.

§ 40.

Pastwo Wielkiej Morawii i los kocioa sowia-
skiego w latach 882—894.

I. Wpyw potgi morawskiej na losy Sowian nadabskici, pomorskich

i czeskich.

Od zawarcia traktatu w Forheimie (r. 874) Ludwik Niemie-

cki nie móg ju przedsibra wypraw wojennych w celu ujarz-

mienia Sowian nadabskich i pomorskich. Siy pastwa niemie-

ckiego, wyniszczone w niepomylnych wyprawach przeciw wi-
topekowi i sprzymierzonym z nim Sowianom, nie wystarczay

nawet do utrzymania porzdku w pastwie Niemieckiem, targanem

wewntrznemi zamiieszkami nietylko moniejszych ksit, ale, co

gorsze, w samej rodzinie królewskiej, a do buntów przeciw Lu-

'dwikowi wasnych jego synów\ Po granicy ze Sowianami toczyy

si wprawdzie drobne utarczki. Nastpca „ksicia serbskiej gra-

nicy" Takulfa, markgraf Ratulf wdziera si do serbskich ziem

nad Solaw, zdoa nawet upokorzy Serbów i Susów w r. 874,

ale to do niczego nie doprowadzio.^) ycie cae król Ludwik

5») Legenda Bógarska. Vita s. Clementis, cap. 7 wzmiankuje. Bi^^uo^, . .

.

-apd Tou Msf/odiou ruJ rwy d.vaMti.aToc lara^a -Kapn^ozi-^Ta ... a Methodio ana-

themati satanae traditum. — Bilbasow. Kiipii.ijn. H MeooAiii- H, s. 283. Wedug
legendy Morawskiej, cap. II, Metody wyklal nawet witopeka z jego satelitami.

Bilbasow. 11, s. 235.

') A. 874, Sorabi et Siusli vicini Tbacluilfo defuncte defecerunt, quorum au-

daciam Ratolfus, Thachulfi successor, ultra Salam (liuium nicnsc Januario profectus

praedis et incendiis sine bcUo compresserunt et eos sub servilium redegerunt. Annal.

Fuld. apud. Piiiumer. Eegesta p. 23. Ale w r. 877 Linones et Siusli trybutu od-

mówili, za co Ludwik II musia ich znowu do ulegoci zmusza Ibid. p. 23.
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Niemiecki pracowa nad ujarzmieniem Sowian orem, polityl<^

i przez koció, a nakoniec po 36 latacli panowania, zniewolony

by patrzy na upadek powag-i swej midzy Sowianami. Tak

si okolicznoci zmieniy! Nastpca jego Ludwik III (876-882)

próbowa serbskie plemi Susów i nadabskici Chemianów (Li-

nones) zmusi do pacenia daniny (r. 877) ale danin Serbowie

skadali wtedy ju Morawianom.-) Sowianie dolnej aby, pojwszy

zamiary Niemców i korzystajc z ici osabienia, porozumieli si

z Normanami i podczas napadu ostatnicli na Nordalbingij, pomogli

im do odniesienia nad Saksami niedaleko aby, 2 Lutego r. 880,

ogromnego zwyciztwa, o którem kilka wieków wspominano,'^) —
Wnet po tej klsce Saksów, Czecliowie, Serby i Gomacze wspól-

nemi siami uderzyli na Turyngij, markgraf l<tórej Popp broni

stanowiskswycli nad Solaw r. 880.'*) Inne ludy sowiaskie, dalej

od granic niemieckich bytujce, jak Lutyki, Milczanie, uyczanie,

pod zason potnego pastwa Morawskiego i ora Obodrytów

zupenego pokoju uyway. Najwicej jednak ze zwyciztw wi-
topeka skorzystali Czeciowie. Podzieleni na mae plemiona, po-

wanione midzy sob, Czeciowie nie uniknliby, zapewno, roz-

szarpania icli ziemi czciami, podobnie do tego jak ju póno-

cno -zacliodni zaktek ici kraju, Wunsidelsko, przez „ksicia

serbskiej granicy", Takulfa zabrany zosta. Z tego powodu Ta-

kulf mianowa si „de Boiemia comes" t. j. tej czci Boiemii,

któr opanowa (849-873).'*) — Zwyciztwa witopeka i pokój

2; Thietmar, piszc o kraju w klórym mieszka, t. j , o tak zwanej Marchii

Turyngskiej, wyraa sie: Boenii, regnante Zuetepulco duce, uondam fuere principes

nostri. Huic a nostris parentibus quotanis solvitur census et episcopos in sua regione

Marierun dicta habuit. Clironic lib. VI. cap 60.

^) W tej bitwie ze strony Niemców, w liczbie szeciu poleglycli biskupów

i 12 grafów, Maruardus episcopus . . . occisus est a Slayis. Annal. Hildesieim. M.

G. IX, 831. Annal. Fuld. an. 880. — Porów. Wigger, Meklenb, Anna!, str. 20.

^) A. 880, Sclawi, qui vocantur Dalmatii (Dalemicy), et Bohemi atque Sorabi

ceterifiue circumcirca vicini Turingios iavadere nituntur et in Sclavis circa Salam

fluvium Thuringiis fidelibus incendia exercent. Quibus Poppo, comes et dux S o r a-

bici limitis, occurrit et ita prostravit, ut nuUus de tanta multitudine remaneret.

Annal Fuld. an 880; Regino .\r. O. T. 605. Eaumer, Regesta, p. 24.

^) O Wunsidelbku patrz tom II s. 214. O Takultie wyej § 36 s. 6^,
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W Forhejmie (874) wstrzymay parcie sie Niemców do Czech,

a zwizek malei>ki witopeka z siostr Borzywoja jeszcze wi-

cej zbliy Czechów do Morawianów. Ale najwikszem dobrodziej-

stwem dla Czechów byo wprowadzenie przez apostoów sowia-

skich chrzeciastwa, przez to bowiem, nietylko usuwa si wpyw
misyonarzy niemieckich, lecz i wytwarzao si zblienie pobra-

tymczych ludów, w imi wspólnej idei religijnej i obrony naro-

dowej. witopek, jako zrczny polityk i zwycizca, a przytem

z przodków ju chrzecianin, stan na czele zwizku, do którego

najbliszy ssiad Borzywoj nie móg nie przystpi bez ublienia

wasnym i narodu swego interesom. Tym sposobem wytwarzaa

si pierwsza w Sowiaszczynie monarchija chrzeciasl<a, z or-

ganizacy pastwow i kocioem narodowym, sigajca grani-

cami a pod Magdeburg, do Odry i róde Wisy. A coby si

dziao dalej nad Wis i Wart, — dzieje o tern milcz, bo osia-

de tam ludy, niedotknite jeszcze napadami Niemców, nie czuy

potrzeby organizowania si w zwizki pastwowe.

2. Napad witopeka na Mark Wschodni r. 882. Wojna jego z Ar-

nulfem p. 884. Przymierze w Kónigstetten i przyczenie Pannonii do

iVlorawii 884, Wygnanie z Wilicy ksicia Wyszewita (884—5). —
Wzrost pastwa ..Wielkiej Morawy".

Osiem at ju z gór Morawianie cieszyli si spokojem (874

do 882). witopek organizowa pastwo Morawskie, a Metody

szerzy chrzeciastwo i cywilizacy, zaprowadzajc pismo so-

w^iaskie. Pokój zdawa si by trwaym. Zakóciy go niespo-

dziewanie wypadki, zasze w Niemczech po mierci króla Lu-

dwika III (r. 882).

Nowoobrany ce.sarz, Karol Otyy (882—887), nielubiony po-

wszechnie w Niemczech, szczególnie nienawidzony by przez wiel-

korzdzc Karyntyi i Pannonii Arnulfa, który sam marzy o ko-

ronie cesarskiej. Bdc w duszy wrogiem witopeka, Arnuf

mieni si by jego przyjacielem, w nadziei, e potga wito-
peka, moe by mu pomoc w zamiarach przeciw Karolowi Oty-
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emu, dla mocniejszego za utrwalenia przyjani, wezwa on wi-
topeka w kumy i syna swego, przez podchlebstwo, ,.Zuentibol-

dem" oclirzci.^) Na pozór zgoda i przyja midzy ssiednimi

wadzcami trwaa, a jednak witopek upomina Arnulfa, e ,.je-

li nie wyda mu wrogów jego, przyja midzy nimi niemoebn

bdzie." — Jacy to byli wrogi? Przypomnijmy sobie grafów

marki Wscliodniej Engelszalka i Wilhelma, którzy podczas naja-

zdu Karlomana na Morawij w r. 870 gnbili Morawianów, a po-

tem, w czasie powstania ich pod witopekiem, zginli, prawdo-

podobnie w bitwie pod Weligradem. — Synowie tych grafów,

zazdroszczc markgrafowi Aribo powierzonej mu marki Wscho-

dniej, postanowili orem dochodzi posiadania jej jako posiado-

ci, na Ictór rocili prawo, tytuem spadku po ojcach. Z pomoc
Bawarów grafowie ci wygnali Aribo z marlci, lecz z rozkazu ce-

sarza Karola Otyego, Aribo zosta przywrócony na wielkorzdz-

two. Nie ufajc jednak w dalsz pomoc cesarza, szuka on wspar-

cia u witopeka i da mu w zakadniki syna swego Tzanrika.

A gdy si okazao, e wzmiankowani grafowie, ukrywajcy si

u Arnulfa, na ycie witopeka zamachy knuli, witopek przez

poselstwo, wysane do Arnulfa, domaga si, aby wrogów jego

oddali. Arnulf uczyni tego nie chcia Nie zwlekajc wic spra-

wy, witopek napad na pónocnym brzegu Dunaju na przeci-

wników, pobi ich, schwyta jednego z synów Engeszalka Werin-

hara i krewniaka jego Wezilo, poczem oddzia wojska za Dunaj

przeprowadziwszy, posiadoci wzmiankowanych grafów spusto-

szy (883\ Potomkowie Engeszalka i W^ilhelma udali si do

Arnulfa z prob o pomoc. witopek za, przypominajc Ar-

nulfowi wrogie zamiary jego podwadnych przeciw pastwu IMo-

rawskiemu i zdradzieckie porozumienia z Bógarami,^) wzywa

go, aby niewinno sw w tych sprawach przysig oczyci.^} —

«} Szafarzyk. Star- Slovi'. § 41. str, 482. Annal. Fuld. an. 884.

'') Wdzieranie si Bólgarów do posiadoci morawskich odnosi sie do r,

882 — Dudik I 256.

8; Annal Fuld, an. 882.
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t)omniemana przyja pekla. witopek w tyme jeszcze roku

napad na Pannonije i górna cze jej spustos/yl. W nastpnym

r. 884, witopek, otrzymawszy posiki wojenne od Braczysawa,

ksicia wadajcego midzy rzekami Sawa i Draw, wyprowa-

dzi w pole tak liczne wojsko, e wedug wyraenia latopisca,

przecliód wojska przez jedno miejsce cign si od rana a do

nocy,") — Dwanacie dni witopek pustoszy kraj midzy rze-

kami Rab a Innem, i dopiero w odwrocie wojsk jego Niemcy

naciera zaczli, ale w bitwie, zaszej nad r. Rab, w Pannonii

Niszej, witopek odniós stanowcze zwyciztwo: dwaj margra-

bita, Megingosz i Pabo utonli w rzece Rabie, mnóstwo dostoj-

ników Arnufa do niewoli zabrano, a innych pokaleczonych pu-

szczono swobodnie. — Dowiedziawszy si o tem cesarz Karol

Otyy przyby do marki Wschodniej i zwoa zjazd w Konigsted-

ten,^^) dla ukadów o warunlci pokoju. — witopek przyby

otoczony wietnym orszakiem i askawie od cesarza zosta przy-

jty. Przyby take ksi Brac/ysaw, ale o uczestnictwie Ar-

nufa w ukadach o warunki pokoju wiadomoci nie znajdujemy.

Zwaajc jednak na nieprzyja do niego Karola Otyego, mo-

emy przypuci, e od tralctowania o pokój Arnulf cakiem

usunity zosta. — Okazawszy si powolnym yczeniom wito-
peka, Karol Otyy zgodzi si na ustpienie mu Pannonii Ni-

szej, midzy rzekami Rab a Innem, za w^yjtkiem hrabstwa Du-

dlejpa,^^) za co witopek zobowiza si w cigu caego ycia

^) Tanta enim multitudine in isto itinere pollebat, ut in uno loco ab ortu

usque ad yesperam lucis exercitus eius praeteriie ccrnitur, Annal Fuld, an. 884,

^°) W teraniejszej Austryi Niszej, niedaleko 111. Tuln i r. Kuby (Kambe),

w tem samem laiejscu, gdzie w oszacowanym obozie Awarowie stawili mocny opór

Karolowi W. w r. 791 (Eginhard an. 790). Wedug Pertza Konigstiidten, ley

w miejscu staroytnego Comagenum, 4 mile od Wiednia. Les Oeuvres d'Eginhard.

Paris. 1856 s. 95.

") e hrabstwo Ludlejpa, raczej upa Dudlebska nad r. Kani, wpadajc
do r. Mury, naleaa do Arnulfa, wskazuje to póniejsze nadanie przez niego arcybi-

skupowi salcburgskiemu Ditmarowi, w r. 891 wadzy in partibus sclaviensibus vero,

in comitalu Dud lej pa vocato, in liuginesfelJ, sicut Chocil du.\ (juondam inibi
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Karola Otyego nigdy zbrojn si do posiadoci jego nie wkrS,-

cza.^-) W marce Wschodniej (Austryi) utrzyma si sprzymie-

rzeniec witopelca, Aribo, a w Karyntyi po dawnemu rzdzi

Arnulf, wielce niezadowolony z umowy w Konigstedten, któr

dopiero w nastpnym r. 885 dotrzyma zaprzysig. ^•'') Okoo

tego czasu i prawdopodobnie po zawarcin pokoju w Konigstedten

(884), wszcza si wojna witopeka z potnym ksiciem Wi-

lickim. Wedug ywociarza . Metodego, aposto sowiask',

przewidujc wojn z bardzo potnym poganinem ksiciem Wilicy,

który urga clirzecianom i czyni im psoty, upomina go przez

posów aby si oclirzci dobrowolnie na swojej ziemi, bo inaczej

bdzie do niewoli wzity i zmuszony zostanie przyj clirzest na

obcej ziemi. ,.Tak te si stao." '^)

Dla objanienia tego lakonicznego zapisku przybywa na po-

moc pisarz z poowy X w. Konstanty Purpurorodny, wedug

wiadom.oci, którego z „niechrzczonycli mieszkaców z nad Wisy,

ad opus siium habere v;sus est. Kleimayrn. Iuvavia. Anhang. p. Ii6... Tu-

dzie annalhta fuldeslti, podajcy do wiadomoci, e w r. 892 posowie od Arniilfa

do Bógarów, aby soli Morawianom nie sprzedawali, nie miejc przechodzi przez

ziemie do witopeka nalece, musieli z kraju Braczyslawa dy po rzekach Odrze,

Kulpie i Fawie. Wissi autem propter insidias Zuentibaldi ducis, terrestre iter non

valentes habere, de regno Brazlavonis per fluvium Odagra, usue ad Culpam, dein per

fluente Save fluminis navigio in Bugaria perducti. Annal. Fuldens. an. 892. —
Porów Dudik. I, 260.

12) Zentibaldus dux cum principibus suis, sicut mos est, per manus impera-

toris efticitur, conlestatus illis fidelilatem juramento et, usque dum Karolus vixisset

nunquam in regnum suum hostili exercitu esset venturus. Annal. Fuld an. 884.

Z tego chciano uwaa, e Pannonia ustpiona bya witopekowi na prawie len-

nem. Szafarzyk. Star. Slow. § 41 s. 482 cyt. 49. Ale witopek jako zwycizca

zdobywca Pannonii , nie mia lioniecznoci zobowizywa si suebnoci lennika,

„Warunki pokoju dyktowa zwycizca." Uspienski: IlepBbm C.iaBflllCKiii MOHapxiiJ

s. 82. Dodamy, e wyraenie kroniiarskie. o zachowaniu przez witopeka wier-

noci, ograniczone warunkiem nie wkracza za ycia cesarza Karola Otyego zbrojnie

do posiadoci jego, nie oznacza jeszcze przyjcie od cesarza Pannonii na prawie len-

nem, wieczycie.

'•^) An. 885. Pace in orienle inter Arr.oiro et Zutntibado . . . jusjurando

constatere firmatur. Annal Fuld. an, 885.

'*) Cytat patrz w tomie II dziea tego ?, 119. — Pannoski ywot . Me*

todego. Kozdz. 11 wedug l^odeksu moskiewskiego.
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raczej z nad r. Nidzicy, przybyo i osiado nad rzek Zachlum

pokolenie Wyszewita, syn którego Micha by prokonsulem i pa-

tryciuszem.'' '•'•) — Porównywajc czas wygnania przez Morawia-

nów poganina ksicia Wilicy (r, 884—885) z wiadomoci Kon-

stantego, zapisan okoo r. 950, badacze zgadzaj sie, e ochrzczony

Micha Zachlumski prawdopodobnie by synem pogaskiego ksi-

cia Wilicy, Wyszewita,^**)

Po wygnaniu ksicia Wilicy, obszerne jego posiadoci po

stokach Karpatów, tak zwane ziemie Chrobackie, rozszerzyy

panowanie witopeka ku pónocy do niewiadomej nam granicy,

a ku wschodowi jeli i nie do rzeki Styru, to przynajmniej do r.

StryjaJ") W poczeniu za nabytku tego ze zdobycz Panno-

nii w roku 881, sigajcej a do r. Drawy, '^) pastwo wito-
peka powikszyo si we dwoje. Niewielkie ksistwo Morawskie,

15) Wiedzie naley, e pokolenie prokonsula i patrycyusza Michaa, syna

Bouazi^obz^Ti, archonta Zachlumian, przeszo od niechrzczeców mieszkajcych nad

liitT^.ac, nazywajc si Jir^i/.Tj i osiado nad rzek nazwiskiem Zachlum, Const.

Porphirog. De administrando imperii. cap. 33.

^^) Nazwa Dicyke, bezwtpienia uyta zamiast Nidzica, nad któr ley

gród staroytny Wilica. Co si tyczy imienia liouirZiiour^rj, to wedug Bielowskiego

wypadaoby czyta Wysawi lub Wysaw. (Monumen. Pol. I s, 38), a we-

dug Lelewela W y s z e w i t. Narody na ziemiach sowiaskich VIII 27 30 s. 686

i 663, — Erat temporibus illis urbs famosissima in regno Lechitarum, murorum al-

titudine circumspecta, nomine Wyslicia, cujus olim princeps, tempore paganismi

luerat W y s I a u s decorus, qui et ipse de stirpe regis Pompilii duxerat originem.

Boguchwa. Chroni, cap. 20, w Bielowskiego M, Pol. II. s. 510.

'") Dyplom Henryka IV r. 1086, oznaczajcy granice i posiadoci biskup-

stwa Praskiego, do którego niegdy nietylko Czechy, lecz i Morawia naleay, wy-

licza róne plemiona i naznacza granic: ab oriente hos fluvias habet terminos: Bug,
scilicet Z tir cum Krakowa civitate provinciaque, cui Wag nomen est, cum

omnibus regionibus ad praedictam urbem pertinentibus, quae Krakowa est. Dyplom

ten, zapisany w kronice Kozmy, ma by potwierdzeniem dyplomu Ottona II przy

ustanowieniu biskupstwa Praskiego r. 973 wydanego, (Erben. Regesta, s, 73).

Opierajc si na tym dyplomie, dziejopisowie mniemaj, e granice pastwa Mora-

skiego sigay a do granic biskupstwa morawsko -czeskiego, t. j. a do r. Styru,

a na poudnie od Karpatów, do r. Torysy. Szafarzyk nazw Z tir wykada: Stryj,

Staro. Sów. § 41, 5, przypisek 46.

^') Konstanty Purpurorodny oznacza Syrmium, teraz Mitrowica, jako pogra*

niczny z Morawij punkt. — De Administrando. cap. 40.



129 -*

nawet w poczeniu z ksistwem Nitrauskiem (Slowaczyzna), ska-

dao ledwo czwart cze posiadoci witopeka w r. 884. Cu-

dzoziemc}^ ze zdziwieniem patrzc na wzrost pastwa Morawskie-

go, które sie mogo z królestwem Niemieckiem mierzy, . utytuo-

wa! witopeka królem, ^^) a pastwo jego „Wielk Moraw"

nazwali.-")

Zwizkowi z Morawi Czeciowie i Serbowie nadabscy cie-

szc si spokojem, odetclinli trocli po dawniejszyci zniszczeniacli

icli krajów przez pogranicznyci markgrafów. Nawet nie nale-

cy do zwizku Morawskiego Obodryci, korzystajc z odcm-

gnicia si niemieckici przez witopeka w inn stron, niepod-

lego zyskali.-^)

3. Ostatnie lata pasterstwa Metodego. mier jego r. 885. Wiohing

intryguje znowu. Papie Stefan VI zabrania liturgij sowiask. Upa-

dek obrzdku sowiaskiego.

Zerwanie pomidzy witopekiem a Arnulfem przyjani

w r. 882, tudzie ustpienie z Morawii Wichiinga, a z nim i zmniej-

szenie nieprzyjaznego kocioowi sowiaskiemu wpywu niemie-

ckiego, podaway Metodemu zrczno do spokojniejszej pracy

w powierzonej pieczy jego metropolii. — Do zrobienia zostawao

bardzo duo! Pomaga mu naleao przedewszystkiem do wito-

peka, ale l<si ten, nieprzyjanie usposobiony jak do Metodego,

tak i do obrzdku sowiaskiego, milcza i cierpia Metodego

tylko dla tego, e go wygna z kraju nie mia. Nie upada je-

dnak Metody na duciu. Ostatnie lata )cia swego powici on

na dokoczenie przekadu ksig duciownycli na jzyk sowia-

^^) Porównaj dziea tego tom II s. 463.

"") ,,M^r"^-rj Mofio,ico." Konstanty Porphiiog. De Atlministrando. cap. 40.

= ') Od napada Obodrytów, wspólnie z Normanami na Nordalbingie i pobi-

cia Niemców r. 880 (wyej cytata 3) a do r. 889 o wyprawach przeciw Obodrytom
nie sycha Ale i wyprawa ^89 r. bya tylko zamaskowaniem innych zamiarów
ArniilTa, o czem nij, porów, cytaty 47, 48

Tom III.
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?;ki,'") naucza lud, powica kocioy,-") przygotowywa ksiy
i nauczycieli. Jest nawet podanie, e do Konstantynopola po-

dróowa.-^) A gdy skoatany wiekiem i prac zblia si do

zgonu, m wity patrza spokojnie na dojrzewajce owoce dwu-

dziesto kilko letniej pracy, któr liczny zastp uczniów jego mia

dalej prowadzi, rozszerza, utwierdza po wszeci ziemiach so-

wiaskich. Gdy go pytano: ,.ojcze i nauczycielu zacny! którego

z uczniów swoich uznajesz by godnym nastpstwa po sobie," —
Wskaza na Gorazda, mównc: ,.on wasz ziomek, m swobo-

dny, w pimie laciskiem dobrze wywiczony, prawowierny,

niech wic z nim bdzie wola Boa i wasza mio, tak, jak jest

moja." — W niedziel kwietn (wierzbn), gdy si lud wszystek

zebra, wszed do kocioa chory ju, kaza bogosawic cesarza,

ksicia, kler i lud wszystek I rzek: ,.strzecie mnie, dzieci,

do dnia trzeciego." 2^) A gdy zawita trzeci dzie na rkach ka-

22) Wedug „ywota . Metodego" ro/,dz. 15. AVybral (on) z pomidzy

swych uczniów dwóch ksiAy, biegych w szybkiem pisaniu, i przeloyl wszelkie

ksigi (Pisma ), prócz Machabeuszów, z greckiego na jzyk sowiaski... Pierwej

bowiem z filozofem przeoy by tylko psaterz i ewangelij z apostoem i wybra-

nemi mszami kocielnemi, wtedy za przeoy i nomokanon czyli prawida zakonu

i ksigi ojców. Szczegóowy rozbiór prac . Metodego nad przekadem ksig du-

chownych podany w Pogodina. Knpii.oo-MeoojieBCidii cSopniiifL, 1865. przez arcy-

biskupa Filareta czernihowskiego, str. 60 i nastp.

25) W liczbie innych, Metody powici 29 Czerwca r. 884 koció . Piotra

i Pawa w Brnie. Erben Regesta, N. 45.

2^) W „ywocie . Metodego" czytamy, e cesarz (Wschodni) dla upewnie-

nia si w prawowiernoci Metodego, zaprosi go do siebie. „Poszed i przyj go

cesarz z wielk czci i radoci, podobaa si mu jego nauka, zatrzyma z uczniów

jego ksidza i dyakona z ksigami. Wszystkie za dania wypeni, jako chcia, ni-

czego nie odmawiajc, ucisn go, obdarzy hojnie i odesa ze czci do swojj sto-

licy. Tak te i patryarcha." Bielowski, M. P. I, s. 109 Wiarogodnoci podania

o podróy Metodego do Konstantynopola niemieccy i niektórzy sowiafiscy pisarze

zaprzeczaj. Porów. Górskiego. W Kiipii.wo-MeociicBCKiii: coopiiiiKT., 1865, s. 38

Bilbasowa, Kiipiu.iTj li Mco., str, 102. Inni mniemaj, e to mogo si sta pod-

czas walki witopeka z Arnulfem (882—8841 Uspienski, IlepBbin CiaiSHiifida

Moiiapx, 89,

25) AYedlug „ywota . Metodego" rozdz. 17. Przepowiedni o mierci po

upywie trzech dni potwierdza i „Bólgarska Legenda". „ywot . Klemensa" roz-

dzia VI.



planów spocz w Bogu, dnia 6 kwietnia, indykta 3, r. 6393 od

stworzenia wiata, t. j. r. 885.-?) — Naboestwo aobne odpra-

wiono w trzech jzykach: sowiaskim, aciskim i greckim. „Nie-

zliczone tumy ludu"' przeprowadzay z paczem zwoki paste-

rza^ -'^ które pogrzebiono w sobornej cerkwi po lewej stronie,

w cianie za otarzem Bogarodzicy,-^) bezwtpienia, w Welegra-

dzie,-^) w którym, jako w stolicy pastwa i metropolii, najwaci-

wi ej katedr i rezydencyj sta arcybiskupa upatrywa.

mier IMetodego odkrya szerok drog intrygom w Rzy-

mie i na witopeka dworze przeciAV kocioowi sowiaskiemu

w Morawii. Polecony przez Metodego na biskupa Gorazd, nie

by jeszcze konsekrowanym, innego biskupa w Alorawii nie byo;

zostawa tylko, bkajc si za granic swej dyecezyi, biskup Ni-

try, Wiching. Korzystajc z pogodzenia si witopeka z Arnul-

-®) O czasie imierci Metodego dugo i szeroko rozprawiano, ale w drugiej

poowie biecego wieku zgodzono si, e wypadek ten nastpi! rzeczywicie 6 Kwie-

tnia r. 885. Na tej podstawie jubileusz tysico-letniej rocznicy mierci . Metodego

obchodzono z niezwyk uroczystoci w Morawii, na ruinacli AYelehradu, jak ró-

wnie i we wszystkicli ziemiach sowiasldch, 6 Kwietnia r. 1885. "W pami tej

znakomitej uroczystoci, napisano mnóstwo piknych monografii o . Cyrylu i Me*

todym w rónych jzykaci sowiaskich, tudzie na nowo rozwaono wiadomoci ty-

czce sie daty mierci . Metodego. Po glbokiem zastanowieniu przekonano si, e
wszystko, co o tym wypadku powiada „ywot . Metodego", jest nie podlegajca za-

przeczeniu prawd. Wszystkie pomniki potwierdzaj chronologiczny rachunek pisa-

rza „ywota . Metodego", albowiem rok 6393, to jest 885 byt 3-cim indyktem.

Zmartwychwstanie Paskie przypadao w tym roku na. 11 Kwietnia, zatem kwietna

niedziela na 4 Kwietnia, a trzeci dzie po tej niedzieli byt wtorek na Wielkim ty-

godniu, t. j. 6 Kwietnia 885 r. Jagicz, BonpocT. o Kiipii.i.rt 11 Meoojiii bti c.ia-

BfliiCKofi >i)ii.io.Torin, mowa jego 5 Kwietnia r. 1885, w dodatku do tomu 51 za-

pisek cesarskiej Akademii Nauk w Petersburgu r. 1885. W uwadze 4 do tego do-

datku przytoczone s szczegóy ze wszystliich pomników sowiasliich, potwierdza-

jce wiarogodno daty 6 Kwietnia r. 885.

-') ywot . Metodego, 17.

2*) Poozisza w sBbornieji certkwi (ywot . Metogo, 17). Leit ze w weliciej

cerkowi Morawstjej ot lewuju stranu, w stienje za otarem swietyje Bohorodice. Le-

genda Serbska, czyli „ywot . Cyryla i Metodego", Kaajdowicz. loamiT) OKSapNT.

óo.irap, s. 90.

-*>) Nazwa grodu w legendach nie wzmiankuje si; innych wiadomoci nie

mamy, i tylko przez prawdopodobiestwo uwaamy dzisiejsze Hradiszcze na zwali-

skach dawnego Welegradn, za miejsce, w którem pogrzebane byy zwoki . Me-

todego.



fem, który, zamierzajc strci z tronu Karola Otyego, szuka

w potnym ksiciu morawskim sprzymierzeca, Wicliing intry-

gowa w Rzymie na wasn rk, a nowoobrany papie, Stefan

VI (SS5—891), wcale rónycli od Adryana II i Jana VIII uspo-

sobie, przechylajc si do yczenia Wiciinga zaj godno
arcybiskupa morawsko -pannoskiego, da si wprowadzi, moe
i bezwiednie, w bd, wzgldem prawowiernoci nauki Metodego.

W skutek zabiegów Wiciinga Stefan VI w licie do wito-
peka pisanym w r. 885, •'*^) objaniajc dogmat o pociodzeniu

Duclia witego, zawiadamia, e „w poznaniu tego witego
dogmatu mocnym uznaje AViciinga, przewielebnego bislcupa i naj-

milszego brata swego, którego posa do was (witopeka) dla

zarzdu powierzonego mu kocioa, poniewa dowiedzielimy si

o waszej wzajemnej przyjani i twojej pieczy o nim. Przyjm go

szczerze i bd z nim jak z ojcem duciownym i pasterzem, oka-

zujc mu cze i szacunek . . . Przyjmie on na siebie piecz o spra-

waci i osobacli ducliownycli, majc przed oczami straci Boy,

bdzie icli dyspensowa." Zatem papie pisa, „Dziwimy si mo-

cno, dowiedziawszy si, e Metody trwa w bdach, nie buduje,

lecz niezgod rozsiewa, i jeeli to prawda, potpiamy jego bdy.
Kltwa za ze zniewag wiary katolickiej wyrzeczona niech spa-

dnie na gow tego, kto j wyrzek. Ty za (ksi) i lud twój

w obec sdu Ducha witego, — niewinni jestecie, jeli wiar

wedug przepisów kocioa rzymskiego zachowujecie stale. A e
tene Metody umyli obrzdy wite, sakramenty
i msz odprawia w mowie sowiaskiej... to

m y bosk i nasz apostolsk wadz, pod l<ar anatemy,
zabraniamy, za wyjtkiem jeliby prostemu ludowi wypa-

dao da nauk, ewangelij lub skiad apostolski w mowie jego

ogosi. '''^^)

^'') Stefan VI wstpi na stolic apostolska w polowie r. 885 i zapewno nie

wiedzia jeszcze o mierci Metodego, piszc list do witopeka.
") List ten w Erbena Regeilach pod N. 49 oznaczbny circa an. 890 (patrz

w Dodatku I, N. 19). Widocznie jednak, e datowany byl wczeniej, pr/.cd wy-

sianiem (887—8) legatów do witopeka.



List ten, z powodu jego sprzecznoci z listami i postpowa-

niem poprzednich papiey, Adryana II i Jana VIII poczytywano

za podrobiony,^-) obecnie jednak autentyczno jego udowo-

dnion zostaa znalezionym niedawno w kodeksie Muzeum Bry-

taskiego, innym listem papiea Stefana VI, tak zwanem c o m.-

monitorium. Jest to instrukcya papiezka biskupowi Domi-

nikowi, tudzie ksiom Janowi i Stefanowi, legatem do „Sowian",

wyprawionym w podró do witopeka w r. 887—888. —W owem

commonitorium oprócz przestrzegania zasad wiary i postów, Ste-

fana VI stawi na uwag misyi, e ,.msza i przenajwitsze suby
Boe, które Metody w jeyku sowiaskim celebrowa (odpra-

wia) przedsiwzi, chocia i byy w swym czasie przez poprze-

dniego papiea Jana Vni dozwolone, dalej jednak wadz apo-

stolsk pod adnym wzgldem dopuszczane by nie mog i za-

braniaj si Gdyby jednak znalaz si ksidz sowiaski tak

uczony, iby po przeczytaniu przenajwitszej ewangelii, móg

j wyjani dla nauki tych, którzy po acinie nie rozumiej, to

si dopuszcza i dozwala."

Nakoniec Stefan VI, zdaje si majc na uwadze Gorazda,

w commonitorium owem wyrazi yczenie, aby nastpca, którego

sobie ]\Ietody, wbrew prawidom ojców witych, ustanowi,

urzdu biskupiego nie sp-awowa, dopóki nie stawi si przed

papieem i ustnie sprawy swej nie wyoy.""")

W obec podobnego usposobienia Stefana VI i podstpów

Wichinga, los kocioa sowiaskiego i przyszej cywllizacyi So-

wian, zaleaa od Switop 3ka. Ale on, w tym czasie, udzc si

przyjani podstpnego Arnulfa i nie sprzyjajc obrzdom so-

wiaskim, pozwoli Niemcom gospodarowa w koele moraw-

skim wedug swej woli: „Rzekli wic Niemcy: pozbdmy si

32) Takiego zdania byli: Erben, Regesta Boh. s. 21; Gin/el, Geschichte der

Slawenapostel, s. g; Dudik, Miihr. Gesch, I, 282—3; Diimmler, Gesch. d. Ostfrank.

Reichs, II. Ale w tak zawanem commonitorium Stefana VI, o czem niej powie-

my, w punkcie XIII jest wzmianka o powoaniu si papiea na list poprz-dni: ,.si-

cui decrevit epistela." Patrz w Dodatku I, N. 17.

''^) Patrz w Dodatku I, N. 17. Starine ks. XII, s. 220, N. 14.
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Gorazda, aby w nim Metody nie oy",'") a korzystajc z powol-

noci witopeka, na arcybiskupstwo morawskie Wichinga wy-

nieli/''') W obronie zasad Metodego stawali przed witope-
kiem Gorazd i Klemens, przekadali mu wyznanie swe o pocho-

dzeniu Ducha witego niezgodne z pojmowaniem dogmatu tego

przez Niemców; gównie jednak Niemcom chodzio o utrzymanie

wadzy i aciskiego jzyka w liturgii. A gdy ksia sowiascy

na to zgodzi si nie chcieli, witopek, dogadzajc Niemcom,

postanowi, e ,.kto si bdzie sprzeciwia nauce duchowiestwa

niemieckiego, ten pozbawiony zostanie opieki prawa." "^) Niemcy

rozpoczli przeladowanie ksiy sowiaskich, których do 200

liczono, wzili ich, bili, modszych sprzedawali ydom,^'') a nau-

czycieli: Gorazda, Klemensa, Laurentego, Nauma, Angelara i wielu

innych, w kajdany okutych do wnzienia wtrcili. ^^) Wszystko

to dziao si podczas nieobecnoci witopeka, z czego korzy-

stajc Niemcy, rozkazali onierzom grubianom, ,.poniewa ci

take byli Niemcy, z natury swej skonni do zwierzcoci," —
wygna ksiy sowiaskich za granic kraju. ^") Obdarci, go-

dni, cigani przez wrogów ksia sowiascy, dla uniknienia prze-

ladowania, zmuszeni rozczy si z sob, dyli manowcami,

dokd oczy prowadziy. Klemens z Naumem i Angelarem, prze-

prawiwszy si przez Dunaj pod Biegradem, dostali si do Bóga-

ryi, gdzie przez cara Borysa z szacunkiem przyjci, przyoyli

si do rozpowszechnienia chrzeciastwa i pisma sowiaskiego.

Klemens zbudowa sawny klasztor w Ochrydzie, potem zosta

pierwszym bógarskim biskupem z rezydency w WieUcy/") w po-

udniowej czci Macedonii, w krainie Dragowiczów, pogrzebiony

31) Legenda Bólgarska, Vita s. Clementis, cap. 7,

»5) Ibidem.

'^) Rzek ksi: jeeli komukolwiek udowodniono bdzie, e wierzy nie

wedug nauki Franków (Niemców), takowy ma by im wydany, a oni mog uczyni

z nim, co zechc. Vita s. Clementis^ c. 7.

•''") Ibidem cap 11.

'*) Ibid. cap. 12.

""'J
Ibid. cap, 13.

»0) Ibid. 14, 15, 16, 20, 23.



— 135 —
w Ochrydzie. Naum, wierny towarzysz Klemensa i pisarz du-

chowny naucza w Diowalu,*^) tame pogrzebiony. Gorazd, Sabba

i Luarenty, udawszy sie inna drog do Macedonii, równie zano-

sili tam owiat, wylg na ziemi Morawskiej, Z nich Gorazd,

mianowany arcybiskupem, wielce przyczyni si do rozszerzenia

kocioa sowiaskiego w Bólgaryi, i obsadzenia miejsc ducho-

wnych rodowitymi Sowianami zamiast Greków. Zwoki jego spo-

czywaj w klasztorze przy miecie Berat w Albanii.''-) — Có
si stao z reszt ksiy sowiaskich, których w Morawii do

200 liczono? — Dzieje o nich milcz. Tylko domyla si moe-

my, e z nich jedni przed zacitoci hierarchii niemieckiej, pod

zarzdem Wichinga, skrywa si musieli, inni uciekali za granic,

roznoszc do braci Sowian nauk i pismo sowiaskie. Niemcy

pragnli zarodek kocioa sowiaskiego w Morawii, jak pszczoy

w ulu zniszczy, a tymczasem wygnanie z Morawii uczniów Me-

todego przyspieszyo rozszerzenie tego kocioa na ogromnej

przestrzeni Sowiaszczyzny. Dziwne, zaiste, losy. Wiching do-

bija si, aby zosta arcybiskupem morawskim, omyli si je-

dnak, albowiem biskupi salcburgski i passawski nie dla tego do-

bijali si usunicia Metodego i nauki jego, aby now dyecezy

stworzy, lecz jedynie w celu przyczenia ziem morawskich do

wasnych dyecezyj.

4. Arnulf w zgodzie ze witopekiem. Wyprawa Arnulfa przeciw Obo-

drytom r. 889. Zjazd w Omuntesburgu r. 890. Arnulf wzywa na pomoc

Wgrów, — wojuje ze witopekiem r. 892— 894. Wiching ucieka z Mo-

rawii r. 893. Zgon witopeka.

W tym czasie, kiedy Metody zstpi do grobu, pastwo Mo-

rawskie doszo do najwyszego stopnia potgi, z któr ssiadom

liczy si wypadao. Pojmujc to, ksi Karyntyi Arnulf, wnet

po zawarciu umowy w Konigstedten, szuka przyjani Swito-

*') Legenda Macedoska. ywot . Nauma. — Diówal, lub Diowia w ból-

garskiej czci Macedonii na pondnie od jeziora Ochrydskiego.

•»2) Dudik, Miihr. Gesch. I, 284.
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pelka, w nad/it^i z jfgo pomoc straci z tronu stryja swego

Karola Otyego i samemu cesarzem zosta. wietopelc take

okaza si powolnym dla Arnulfa, pozwoli Wichingowi zaj
mir-jsce arcybiskupa morawskiego, gnbi obrzdek sowiaski,

a w jakim celu wszystko to czyni, — z dziejów nie dostrzegamy.

Wszake dwaj tacy przebiegli, podstpni, nie pogardzajcy a-

dnemi rodkami dla dopicia zamiaru wadzcy, bezwtpienia, dar-

mo niczego zrobi nie myleli. Zwrómy uwag na wypadki.

W r. 887, Arnulf, powstawszy przeciw choremu i do rz-

dów niezdatnemu Karolowi Otyemu, ruszy z wojskiem Nory-

ków i Sowian^'') na Tribur (Trir), gdzie si cesarz znajdywa,

strci go z tronu i ju w pocztku r. 888 przyznany bdc kró-

lem niemieckim, iod stanów w Regensburgu odbiera. Zkde
si wzio u niego wojsko sowiaskie? Wedug zdania liistory-

ków, Arnulf za okazan mu pomoc ustpi witopekowi Cze-

cliy, na które Niemcy od dawna rocili sobie prawo.^^) Przeciw

podobnemu zdaniu powstawa Szafarzyk, twierdzc, e ju od

r. 871 Czeciy stay pod rozkazami witopeka i e Arnulf nie

móg mu ustpi tego, czego sam nie posiada.^^) Nowsi histo-

rycy usiuj pogodzi nieporozumienie w ten sposób, e Arnulf

zrzek si na korzy witopeka daniny, któr na Czechów Ka-

rol W. naoy, i e z ustpieniem rocznego trybutu 500 marek

srebra i 120 tucznych woów, Arnulf zrzek si razem na korzy
witopeka wadzy najwyszej w Czechach,'*'') spodziewajc si

1

43) Annal. Fuld. an. 887.

**•) Zwyczajnie historycy powouj si na Regino, który zapisa: Anno 890

Arnulfus rex concessit Zuentibaldo, Marohensium Sclavoruni regi, ducatum Beliemen-

sium, qui haclenus principem suae cognationis ac gentis super se liabuerunt, Fran-

corum regibus fidelitatem premissam. — Za Niemcami poszed p. Grot, upewnia-

jc, e „Arnulf otrzyma! od witopellta pomoc za u-stpienie mu najwyszej wadzy

w Czecliacli. MopaBJa 11 Majbflpu, l88j, s. 136.

•') Szczegóowe objanienie pogldu na t spraw po-la Szafarzyk w Star.

Sów. ^' 39, 8, str. 452.

4'*j Dudik, Mahr, Gesch. I, 291. Najdokadniej spraw t ro/,patrzywszy

Ilermanegild Ireczek, zgadza si z wiadomoci, zapisan przez Kegino pod r. 890,

i objanienie swe wypowiada w te sowa: „rokem 890 koce se prvni doba pomeru
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za to zyska powolno-^ jego w zajciach Niemców z Normanami

i Obodr3^tami. Sprawy ówczesne Europy rodkowej tak si po-

krzyowany, e obrót polityki zalea od tego, co powiedz Ar-

nulf i witopek. Musieli wic, pomimo gbokiej nienawici

udawa przyjació i dla rozstrzygnienia spraw waniejszych po-

rozumiewa si midzy sob. Dla uregulowania spraw pastwa

Niemieckiego Arnulf naznaczy zjazd w Forhejmie, dokd przy-

byli posowie sowiascy, prawdopodobnie od witopeka. Na

tym zjedzie umówion zostaa wyprawa przeciw Obodrytom/')

dla zamaskowania zamiarów Arnulfa, — utwierdzi powag sw
w Saksonii z pomoc zorganizowanej w niej siy zbrojnej. Wy-
prawa z ogromnemi siami skoczya si niepomylnie.^®) Ar-

nulf, majc potne siy, nie próbowa u)^cia ich przeciw Obo-

dr3'tom, a przeciwnie, pozwoli wojsku rozej si, sam za spie-

sznie do Frankfurtu zdy (r. 889),'^^) bo wanie w tym czasie

knu przeciw witopekowi zmow z Bólgarami,-^*') Braczysa-

wem, ksiciem midzy Saw i Draw,-'' ') wreszcie ze zbliajcymi

sie ze wscliodu Weo^rami.

Cech k risi franske. Slovanske pravo. 1863, I, s. 232." Ale o ustpieniu Czech

w r. 890 móg pisa tylko c/.lowiek, mao obznajomiony z ówczesnemi sprawami,

jakim byl Regino. Uspienski. IlepBlil C.iaBflllCKia Moiiapxiii, s. 84. przypisek 4.

*') An. 88g. Exeunte mens Majo rex (Arnulfi apud villam, quae dicitur

Forahhejm generaem conventum habuit. Advenientibus etiam ibidem undiue na-

tionum legatis, Nortmannorum scilicet ab Auilone, Sclavanorum, pacifica optentes;

quos rex audivit et sine mora absolvit. Inde itaque edictum est in exercitum ire ab

Obodritos, sed ant placitum curte regia habere cimi Francis regi complacuit. Per-

ventum est igitur, sicut antea dispositum erat, ab Obodritos cum maximo exer-

citu. Sed tamen ibi parumper rebus prospere gestis rex, data exercitui licentia, ad

Francofurt celeri festinatione reversus est. Annal. Fuld. an. 889.

*^) Magna contra Abodritos expedicio ab eo, sed parvo effectu mota est He-

riman. Auginensis, an. 889. Pertz. M. G. Vir, 110.

^"j Porów, cytat 47.

*") e od umowy w Tuln r. 864 królowie niemieccy cigle mieli na uwa-

dze Bólgarów przeciw Jlorawianom podburza, wskazuje to poselstwo r. 892, patrz

niej przypisek 60.

5') Wedug nieldórych dziejopisów, byl on synem Kociela i ju wczeniej

])odda s:c Karolowi Otyemu An. Fuld. an. 884, AVladat krajem od r. Kulpy do

Karyntyi.



witopek w tym czasie doszed ju do ogromnego znacze-

nia i wpywu na stosunki polityczne Niemiec. Po caej granicy

z Obodrytami, Serbami nadlabskimi i Czechami trwa pokój

z Niemcami, nie wacymi si niczego przedsibra, coby mogo
nie zadowolni witopeka. Sam papie Stefan VI uda si do

niego w r. 890 z prob, aby pobudzi Arnulfa pospieszy do

Italii z pomoc przeciw niedobrym clirzecianom i zagraajcym

poganom.-''-) By to wany powód do porozumienia si wito-
peka z Arnulfem, a oprócz tego zblienie si Wgrów do gra-

nic sowiaskich, podnosio nowe pytanie w polityce o przy-

szych z nim stosunkach. Bd co bd, dwaj przeciwnicy, na

pozór przyjaciele, zjechali si w Omuntesburgu nad Dunajem,

w marce Wschodniej (r. 890). Szczegóów tego zjazdu nie zna-

my, ale e midzynarodowe sprawy na tym zjedzie nie byy

jeszcze zaatwione, wskazuje to wysanie przez Arnulfa ju w r. 891

poselstwa do witopeka,-''^) dla porozumienia si wzgldem spraw

biecych, pomidzy któremi najdraliwsz bya sprawa Braczy-

slawa, pod zwierzchnictwem cesarza zostajcego. Przebiegy Ar-

nulf udzi witopeka ukadami, a tymczasem, zwróciwszy wszyst-

kie siy "swe na Normanów, zada im straszn klsk przy Ló-

wen, nad r. Dyle 891 r., poczem móg ju swobodnie knu zmow
przeciw witopekowi, którego wezwa do marki Wschodniej dla

porozumienia si. witopek obiecywa przyby do Arnulfa,

lecz gdy obietnicy nie speni, Niemcy policzyli to za nadzwy-

czajn zuchwao ^^) i o zemcie myle poczli (892). Arnulf,

majc na zawoanie gotowego sprzymierzeca w ksiciu Braczy-

sawie, wszed w ukady z Wgrami, którzy wsawiwszy si w nie-

dawno przedtem zaszej wojnie ich z Bógarami, zyskali szeroki

^2) Erben. Regesta N. 48.

•^•') Rex legatos suos pro renovanda pace ad Morawos transmissit. Annal.

Fuld. a. 891.

''') An. 892. Rex Ulmae . . , natalem Domini celebravit. Inde orientem pro-

ficiscilur sperans ibi Zuentibaldum ducem obviam habere, scd ille mor solito ad

regem venire renuit, fidem et omnia antea promissa mentibus est. Annal. Fuld.

an. 892.
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rozgos w Europie, tak e odtd ju latopiscy o nich wzmianko-

wa poczli.'*'^) Wgry, wedug mniemania Arnulfa, mogli mu
wan^ pomoc przeciw Morawianom okaza, a co z tego mogo
póniej wynikn, Arnulf mimo swej przebiegoci nie przewi-

dzia. •^«)

Plan wojny ze witopekiem Arnulf przygotowa zawczasu,

bo ciocia wojna wypowiedzian zostaa w r. 892, a jednak ju

w Lipcu roku tego trzy armie z rónych stron uderzyy na Mo-

rawie, co w owym czasie, przy niedostatku dróg- bitych i bez na-

leytej organizacyi wojennej, niemoebnem byo wykona nie-

zwocznie, tem bardziej, e przeciw takiemu, jak witopek zna-

komitemu wojownikowi, wypadao prowadzi wojsko liczne i do-

brze wywiczone. Arnulf to wszystko przewidzia i wtedy, gdy

jeszcze udawa przyjaciela witopeka, opasa go koem nieprzy-

jació. Sam on prowadzi od granic Bawaryi ponad Dunajem

Franków, Alemannów i Bawarów; jednoczenie Braczysaw dzia-

a z poudnia, a Wgry zagrozili ze Wschodu. Dla przeszkodzenia

za Czechom poczy si ze witopekiem, Arnulf poleci bie-

gemu w sztuce wojennej biskupowi wircburgskiemu Arntowi

wkroczy z pónocy do Czech. Ze wszystkich stron napadnity

witopek, przedsiwzi taki sposób prowadzenia wojny, jakiego

wanie Arnulf nie yczy sobie. Zamiast wystpienia w otwarte

pole, witopek z siami swemi zamkn si w grodach waro-

wnych, zostawiajc nieprzyjacioom kraj cay otworem. Cztery

tygodnie wojska nieprzyjacielskie upieyy ziemie morawskie,

a e to byo w roku nieurodzajnym, doczekay si godu i bez

krwi rozlewu do odwrotu zmuszone zostay.'''^ Biskup Arnt po-

cign z Czech do Serbska, w okolice Miszna, lecz niedaleko

55) Annal. Fuld. an. 892.

&«) Arnulfus interea . . . Hungariorum gentem in auxilium convocat, mówi

Widukind, lib. I, cap. 13, a potem dodaje: Imperante autem Arnulfo destructum est

opus et via eis (Wgrom) nucendi jjatefacta, eo quod iratus est imperator Centu-

pulcho regi Maroorum. Lib. I, cap. 19.

5") Annal. Fuld, an. 892; Regino an, 890—892. Palacki. Dejny I, 165,
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r. Kamienicy zamordowanym zosta, ''^j jak mniemano wówczas

przez zdrad markgrafa Poppo.''")

Niezadowolony takim rezultatem wojny, Arnulf postanowi

wznowi j, a dla pewniejszego zwalczenia przeciwnika, wypra-

wki! do Bógarów poselstwo, domagajc si, chocia bezskutecznie,

odnowienia przymierza zawartego w Tuln jeszcze w r. 864, aby

przeci dowóz z ich kraju do Morawii soli.

Posowie Arnulfa, zmuszeni bdc obchodzi kraje wito-
peka, aby nie wpa w jego rce, podró do Bógaryi odbywali

po rzece Sawie, przez kraje, nalece do ksicia Braczysawa.*"^)

Sam za Arnulf wkroczywszy do Morawii, wpad w zasadzk,

przez witopeka uczynion i ledwo z wielk trudnoci do Ba-

waryi si wycofa.*") Jedno tylko, co mu si w tej wyprawie

udao, to wyswobodzenie Wgrów, otoczonych przez Morawia-

nów.''-j Jeli przyj na uwag oddalenie dcych z Bawaryi do

Morawii si Arnulfa od nadcigajcych ze wschodu Wgrów,
to niepojtem si staje, jakimby sposobem Arnulf móg wyswo-

bodzi Wgrów? Czy nie wypada przypuci, e poselstwo nie-

mieckie pobudzio Bógarów poda pomoc Wgrom? Dzieje o tern

milcz, a jednak podobny wypadek moebnym si zdaje.**-^)

Pomylny dla witopeka bieg wypadków wojny jedna

mu stronników w obozie Arnulfa. Graf Engelszalk, cigany przez

^^) Thietmar. Chro. lib. I,' cap. 3.

'*") Annal. Alamanici. 892. Regino an. 892. Boppo dux Thuringorum digiii-

tatibus exspoliatur. Annal. P"uld. a. 892; Poppo dux Thuringorum honoribus pri-

vatus est.

*") Annal. Fuld. a. 892. Ne salem Moravanis vendant. Porów, wyej,

przypiselj II.

^') Annal. Fuld. a. 893. Arrepto itaquc rcx itinere, iterum regnum Zuenti-

baldi ducis ingreditur cum exercitu, maxima parte illius regni expoliata, propter

insidias positas magna cum difficultate itineris in Bavariam ad regiam curtem

Otingen reversus est.

®-) Annal. Sangal. maj a 893. Arnulfus contra Moravcnses pergebat et Aga-

renos (Madjarów), ubi reclusi erant, dimisit.

**'') Porów. Sasinek. Dejiny drievnych narodov na uzemi tevajsicho Uhor-slo.

1878. 17=;-176.
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Arnulfa za uwiedzenie naturalnej córki jego, uciek do Morawia-

nów, lecz póniej przewrócony do laski cesarskiej, gruLijaskimi

postpkami tak oburzy Bawarów^ e ci go olepili. Brat jego

Wilhelm, obawiajc si o ycie swe, wszed w stosunki ze wi-
topekiem, za co stracony zosta. Ale z jakiego powodu brat

Willielma, graf karyntyjski Rudpert, szukajcy przytuku u wi-
topeka, z jego rozkazu zamordowanym zosta ze wszystkimi swy-

mi towarzyszami ?*'^) Oczyw^•cie w tym razie witopek kara

zdrad, praw^dopodobnie za wiadomoci Wicliinga, a by moe
i przy uczestnictwie jego prowadzon. Jako wierny przyjaciel

Arnulfa, Wicfiing knul w tyme czasie jakie przeciw wito-
pekowi zamacliy, lecz skoro wpad w podejrzenie u ksicia, wnet

spieszn ucieczk do Arnulfa ratowa si od zemsty witope-
ka.^-^) Wynagradzajc wierno Wicliinga, Arnulf mianowa go

kanclerzem pastwa Niemieckiego {Scy^.*^'') Teraz dopiero móg
witopek przekona si, jakicli mia przyjació w Arnulfie, W'i-

chingu i innych w Morawii Niemcach, którzy go przeciw Meto-

demu i obrzdom sowiaskim podburzali.

Znudzony niepowodzenim w walce ze witopekiem, Ar-

nulf w jesieni r. 893 uda si do Regensburga, zim ca w Ba-

waryi przepdzi, a w Styczniu r. 894 doczeka si porednictwa

^^) Annal. Fuld. ;.u. 893. I-"rater quoque ejus (Wilhelmi) cum Maravanis

exul delitescens, insidioso consilio ducis cum aliis quam plurimis interfectus est

^^) Zamordowanie Rudperta z towarzyszami, z rozlcazu SwitopelK-a, histo-

ryk morawski Dudik stara si objani rónemi kombinacyami ze stosunków Arnulfa

do witopeka. (Mahr. Gesch. T, 304). Nie tajno mu, e ,,AVicliingus in ducis

suspicionem veniens, fortasse propter bellum contra Francos susceptum, ab eo... ad

Arnulfum transfugit." (Wattenbach Beitragen), dopuszcza nawet, e podejrzenie Swi-

tojjelka wzgldem wspólnictwa z Rudpertem Wicliinga pobudzio go do ucieczki,

lecz zwiza te dwa fakty w jedno waha si. Mahr. Gesch. I, 306. Mnie si

zdaje, e ten, kto si nie wzdrygat dorczy ksiciu witopekowi od papiea listy

podrobione, ga, oszukiwa i mieni si przyjacielem witopeka, a tymc^isem by
powiernikiem Arnulfa, gotów by na wszelkie machinacye, a zatem wzmiank lato-

pisa o spiesznej ucieczce do Arnulfa Wichinga ,.in ducis suspicionem veniens for-

tasse propter bellum contra Francos susceptum", wypada posiawi w zwizku z za-

mordowaniem Rudperta.

•"*) NajpierwszY dokument przez Wichinga, jako kanclerza, podpisany, nosi

dat 2 Seplembra r. S93. .Monum. Boica. XI, p. 436. Dudik I, 305—306,



papiea Formoza w celu zawieszenia wojny przez wojujce stro-

ny,"") aby tem uatwi Arnulfowi mono pospieszenia z pomoc
papieowi. Arnulf, nie bdc w stanie opuci Bawaryi, posia

syna swego Zwentibalda do Italii, a sam zdy do Alzacyi

i w Wormsie zasiada na sejmie, w Czerwcu r, 894. Ostatni

poow roku 894 Arnulf przesiadywa w Bawaryi i tam dosza do

niego wiadomo, e Icsi witopek w jesieni (Wrzeniu)

roku 894 ycie skoczy. Kiedy mianowicie i jak si sko-

czya wojna INIorawianów z Arnulfem, wiadomoci nie posiada-

my. Niemcy ani jednem zwyciztwem nie pochwalili si, a w ro-

cznikach fuldeskieh. pod r. 894 zapisano krótko: ,,pokój pomi-

dzy Bawarami a Morawianami zawarty zosta w jesieni." ^^)

Zapisujc mier witopeka wspóczeni mu kronikarze,

wyraali rozmaite o nim zdania. Jedni w zoliwych wyrazach

miotali na niego potwarze najdziwaczniejsze.*''^) Inni nazywali go

mem nadzwyczajnego rozumu i przebiegoci.'*^) W oddalonym

nawet Byzancie wspominano, e witopek by mnym i swym

ssiadom strasznym.'^) Rzeczywicie, 24-letnie rzdy dowiody

niepospolite w nim zdolnoci wojenne, energi, wytrwao. Gdy

jednak wspomnimy stosunek jego do . Metodego i kocioa so-

wiaskiego, pomimo woli staje nam przed oczami biograf . Kle-

mensa, wyrzucajcy witopekowi jego grubijastwo, dziko

postpowania z ksimi sowiaskimi, wreszcie zupene oddanie

si pochlebiajcym mu Niemcom.*-) Staje wic przed potomno-

6') Annal. Fuld. an. 894.

^^) Annal. Fuld. an. 894. pax tempore auctumni inter Boioarios et Morawos

compacta est.

®8) Annal. Fuld. an. 894. Zuentibaldus, dux AIoravorum et vagina totius

perfidie cum omnes regiones sibi affines, dolo et astutia perturbando hunianum san-

guinem «itiens, circumiret ultimum hortando suos, ne pacis amatores, sed potius

inimic domcsticis persisterent diem ultimum clausit in feliciter, — tame: immani-

tur ac cruenter mor upi mactat, igne et fero maximam partem devastat, . .

'•'j Regino an 894. Zuentibolh rex Marahensium . . . vir inter suos prudcn-

tissimus et ingenio calidissimus.

•') Conatanlin Porphirogenftus. Dc Adininislrando, cap. 41.

'-) Vita s, Clementis. Legenda Bulgarica, cap. 5, 10.
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cia witopek jako bohater, obroca niepodlegoci narodowej,

pierwszy monarcha, dcy do zebrania plemion sowiaskich

w jedno pastwo chrzeciaskie, zorganizowane na wzór monar-

chii Franków. IMia on za sob wszelkie przymioty wielkiego

wodza i monarchy, nie dostawao tylko zamiowania wasnej na-

rodowoci.

§ 41.

Upadek pastwa Morawskiego (894—907).

I. Synowie witopeka. Pokój z Niemcami r. 894. Najazd Wgrów
r. 894. Oderwanie si Czechów r. 895. Zwada pomidzy Moimirem II

a witopekiem modszym. Odpadnicie Sowian nadabskich. Intrygi

Arnulfa. Najazd Niemców i Czechów na Morawy r. 897—899. Wgry
w Pannonii r. 900. Pokój z Niemcami w Regensburgu r. 901.

witopek, za ycia jeszcze, podzieli kraj swój pomidzy

trzech synów, z których pierworodny Moimir II mia by wiel-

kim ksiciem, a dwaj inni, witopek i trzeci niewiadomego

imienia,') mieli pod zwierzchnictwem Moimira zostawa. Bracia,

po mierci ojca, w jesieni (we Wrzeniu) przypadej, prawdopo-

dobnie musieli dokoczy ukady o pokój z cesarzem Arnulfem,

bo teje jesieni r. 894 pokój zawarty zosta. Warunków pokoju

nie dochoway nam dzieje, ale czy mona wtpi, aby Arnulf

nie skorzysta z dogodnych dla niego okolicznoci? Wadza ksi-

ca, podzielona midzy trzech braci, bezwtpienia osaba, nad-

zwyczajnej energii i wytrwaoci witopeka nie stao, a tym-

czasem na horyzoncie politycznym straszne chmury zawisy.

W jesieni r. 894 Wgry, przeprawiwszy si przez Dunaj, ca

') Konstanty Purpurorodny, w dziele De Administrando imperii, cap. 41,

wzmiankuje o trzech synach, nie nazwawszy ich po imieniu. W kronikach nie-

mieckich wzmiankuj si tylko dwaj synowie witopeka: Moimir i witopek.

(Annales Fuld. an. 898). Trzeci syn, wedug Dubraviusa, pisarza XVIII w., zwa
si wiatobój a wedug dawniejszego, anonimnego ywociarza króla Belli, — Subor.

W przeszym wieku Dobner (Annales, III, 305), zwaajc, e w kronice Dandolo,

ksi len nazwany „dux Gotfridus", mniema, e to jest tlómaczeniem imienia wia-

tobój. Dudik, Mahr. Gesch. I, 319—320.
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Pannonij okropnie zniszczyli, i to mogo by powodem do przy-

spieszenia zawarcia miedzy Bawarami a Morawianami pokoju.-)

elazna wok witopeka ulr/ymywany zwizek ludów sowia-

skich rozwolni sie. Synowie ksicia czeskiego Borzywoja
(-J-

894),-')

Spitygniew i Wratysaw, nie yczc by w zwizku z synami

witopeka i podszczuwani przez Niemców do oderwania sie od

Wielkiej Morawii, udali sie z panami swymi do Regensburga na

sejm i dobrowolnie oddali si pod zwierzclmictwo rzeszy nie-

mieckiej r. 895.'*) Tymczasem synowie witopelca, nie baczc

na zalecon im przez ojca konieczno clironienia si od niezgody

pomidzy sob, ledwo rok jeden zostawali w zgodzie, poczem

wszcza si midzy- nimi zwada, nareszcie wojna domowa.'') Z ja-

kiegoby powodu kótnia midzy brami zasza, dzieje milcz. Zwa-

ajc jednak, e w wojnie domowej wystpuj tylko dwaj bracia

]Moimir II i witopek modszy, a o trzecim bracie nigdzie ani

") Avari qui dicuntur Ungaii, in his tempoiibiis ultra Danubium peragran-

tes... totam Pannoniam usque ad inteineclionem deleveiunt Pax tempore auctumni

inter Baioarios et Morawos compacta est. Annal. Fuld. an. 89 j.

*) Kozma chrzest Borzywoja oznaczy r. 894, co, jak wiemy, 1 rzypadlo

wczeniej. Szafarzyk, zwaajc, e jak wtedy, tak i póniej królowie i ksita
zwyczajnie, przed zblieniem si mierci, powtórnie chrzest przyjmywali, jak na przy-

kad Spitygniew r. 921, przyszed do przekonania, e Kozma zamiast roku mierci

Borzywoja, mylnie rok chrztu jego w Morawii oznaczy. W r. 8(5 Rorzywoj ju

nie y. Star. Slow, § 39, 8, s. 453.

*) Annales Fulden. an. 895. Omnes duces Boem.aniorum . . . ad regem ve-

nientes . . . per manus, prout mos est. regiae potestati reconciliatos se subdiderunt.

s) Wedug powieci Konstantego Purpurorodnego witopek, zwizawszy

trzy laski, dal je pierworodnemu synowi, aby je zama. Gdy za ten dokaza tego

nie móg, da je drugiemu, a nastpnie trzeciemu. Potem rozj trzy laski i da ka-

demu po jednej. Ci za zamali je natychmiast. Upominajc synów tym przykadem,

witopek mówi: jeeli trwa bdziecie w jednomylnoci i mioci nierozerwani,

bdziecie niezwycionyrrii i niezomnymi dla nieprzyjació. Jeeli za midzy wami

znajdzie si zwada i kótnia i podzielicie si na trzy wadze, nie podlegajc bratu

starszemu, osabicie si jeden przez drugiego i zgadz was do szcztu ssiedzi, nie-

przyjaciele wasi. De Administrando, cap. 41, Jest to staroytna anegdota o królu

lecym na miertelnej pocieli i dajcym synom swym pk strza do zamania,

z nauk, e, jeli pozostan w zgodzie i jednoci, adna sia nie przemoe ich. Ce-

sarz zastosowawszy t anegdot do synów witopeka, objani, e gdy si midzy

nimi wszcza wojna domowa, przyszli Turcy (Wgry), znieli ich do szcztu i opa-

nowali ich kraj. De Administr. 41.
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sowa, prawdopodobny jest domys dziejopisa sowackiego, e
kótnia, a potem wojna pomidzy dw-óma brami zasza o spadek

po trzecim, zmarym bracie/') W kadym razie, wojna domowa

otworzya szerok drog do intryg w Morawii wrogom jej, a tu

jeszcze nikczemny postpek ksit czeskicli poda sygna do ro-

zerwania zwizku ludów sow^iaskicli, z Morawi poczonycli.

Po caej wic granicy Sowian z Niemcami od Szezwiku a do

Karyntyi poczyna si rucli na korzy Niemców. Najprzód Obo-

dryci, przez posów wyprawionycli z darami do Arnufa, starai

si wyjedna przeduenie rozejmu, który w r. 895 upywa, Ar-

nulf podane warunki przyj niezwocznie.") Podró jego do Rzy-

mu, gdzie papie Formoz koronowa go na cesarza w Kwietniu

r. 896, i cika clioroba od trucizny, jalc utrzymywali wspócze-

ni, nie przeszkodzia mu w tyme roku zaj Pannonij, prze-

siadywa w Batnie (r. 896), aby sprzymierzeca swego Braczy-

sawa do wspólnego dziaania przeciw Morawianom nakoni,

i w tym celu poruczy mu obron Pannonii Niszej.^) Starajc

si odcign nadabskich Sowian od zwizku z IMorawd, Arnulf

mieni si by przyjacielem Serbów, zaatwi pograniczne spory

ici z Niemcami, za co mu Serbowie podzikowanie i dary w Sa-

licacli (Salz) zoyli r. 897.")

Sowem wojna domowa w Morawii podsuwaa cesarzowi

cigle nowe kombinacye do ujarzmienia Sowian. Najbliszym

wykonawc jego zamiarów nie móg by nikt inny jak Aribo,

graf Marki Wschodniej. Ale Aribo zostawa dawniej w przyjaciel-

®) Sasinek. Dejiny diievnycli narodov na uzemi terajieho Uhorska, 1878,

str. 178.

') An. 895. Legati Obodritorum cuite regia Salz munera secum deferentes

ad regem pacifica optantes pervenerunt, quos rex ut audivit, sine mora postulata an-

nuens, et abire permisit. Annal. Fuld. an. 895.

*) Annal. Fuld. an. 896. Stipantibus vero isdem in partibus inter se con-

flictibus, imperator Pannoniam cum urbe Paludaram tuendani Brazlavoni, duci suo,

in id tempus commendavit. — Szczegóy w Diimmlera Geschichte d. Ostfrankischen

Reichs, II, s. 412—42.'.

") Annal. Fuld. an. 897. Regino an. 897. Szafarzyk, Star. Slow. § 43,

str. 541.

Tora III, T(-v
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skich stosunkach z witopekiem i móg porozumie sie z jego

synem. Zdaje sie, e Arnult majc te wanie okolicznoci na

wzgldzie, wielkorzd/.two Marki Wschodniej powierzy krewne-

mu swemu po kdzieli markgrafowi bawarskiemu Luitpoldowi,

ksiciu Karyntyi, oddajc pod jego zwierzchnictwo Czechy, Mark
Wschodni z przylegemi okolicami na porzeczu Aniy (Enns).

Brat za jego, Aribo zostawa w Marce Wschodniej, jako graf

i pomocnik I.uitpoldaJ'') yczeniem cesarza byo, aby ci dwaj

powiernicy jego wspierali w Morawii stronnictwo witopeka
modszego przeciw Moimirowi II. Jurgieltnicy ich zapewno roz-

poczli robot, poniewa w Grudniu r. 896 Moimir, przez posel-

stwo wyprawione do Arnulfa, bawicego w Ottingen, domaga

si, aby zbiegom jego cesarz nie udziela przytuku u siebie. Ar-

nulfowi nie podobao si podobne danie.") Sugi jego nie dla

tego zasiewali intrygi, aby cesarz sam mia je niszczy. Owszem

obowizkiem ich byo zrobi wszystko, co tylko moebnem byo

dla wsparcia witopeka i ponienia stronnictwa Moimira. Mo-

emy wic sobie wyobrazi, jaka to rado na dworze cesarskim

zapanowaa, gdy w Styczniu r. 897 posowie czescy przybywszy

do Regensburga, bagali Arnulfa, aby im pomoc przeciw Mora-

wianom udzieli. Nie zwlekajc wic Arnulf w kocu tego mie-

sica Stycznia wyprawi wojsko po brzegu pónocnym Dunaju

i Rzeny (Regen), aby, stosownie do okolicznoci, uderzyo na

Morawij, lub Czechy zajo.^-) Sprawy jednak cesarstwa z Bó-

garami i Wochami zatrzymay rozpoczcie wojny a do koca

roku 897.

Uderzenie na Morawij Niemców i Czechów wród wojny

domowej stronnictw Moimira i witopeka modszego, mogo

'0) A. 898. in orientalibus partibus . . . ubi Aribo terminalis comes. Erben,

Regesta, N. 53. Fratres marchiones suos Luitpolduin et Aribonem. Hormayr, Her-

zog Luitpold, Anmerk. s. 2.

^') Caesar a<ivenientibtis ad eum ivIoravorum missis, qui pro pace consti-

tuendo, ne exules eorum profngi recipereiitur, ali imiieratorc flagitabant, iit aiidivit,

absnhit et sine mora abire pernusl. Anna!. JmiI.1. an. 8i;7.

'-) Annal. I*'uld. an. 897.
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da przewag stronnictwu niemieckiemu, na czele którego sta

witopek. Ae tu zdarzyy si niespodziewane wypadki. Aribo,

syn którego Izanryk dawniej ju znajdywa przytuek i pomoc

u nieboszczyka ksicia witopeka, porozumiawszy si z monym
panem bawarskim grafem Erimbertem, dziaa tak dwuznacznie,

e Arnulf w Sierpniu r. 8g8 usun Aribo od urzdu, a Erim-

berta na wizienie skaza. Izanryk za zemknwszy, podniós

bunt. Niemcy mieczem i gowni pustoszyli Morawij, ale stron-

nictwo Moimira trzymao si mocno i tak witopeka cisno,

e ten w pewnym grodzie zamkn si musia, ze stronnikami

swymi. Dopiero (w pocztku r. 899) wojsko Arnulfa, zdywszy

pod wzmiankowany gród, oswobodzio witopeka, gród spalio

i do Niemiec odprowadzio ksicia. ^^) Odtd o witopeku mod-

szym w dziejach wzmianki nie znajdujemy.

Przytoczone wyej wypadki wymownie wiadcz, ze poo-

enie Moimira II, w cigu wojny domowej i najazdu Niemców

z Czeciami, byo do mocne. Przypuszczenie podobne uwy-

datni si jeszcze bardziej, przyjwszy na uwag, e ju w r. 898

Moimir II udawa si do papiea Jana IX, który na stolicy apo-

stolskiej zasiada od poowy Czerwca r. 898 do poowy Lipca

r. 899, z prob o ustanowienie w Morawii Iiierarcliii ducho-

wnej, niezalenej od biskupów niemieckich. W razie niepowo-

dzenia Moimir nie mógby o tem myli, a tem bardziej przyj

trzech dygnitarzy duchownych, przez Jana IX wysanych.^^)

Tymczasem Arnulf oburzony postpkiem Izanryka i nie do-

wierzajc swoim grafom, cho ju chory mocno, osobicie po Du-

naju wyprawi si z wojskiem, dla ukarania Izanryka. Obieg

on buntownika w twierdzy Mautern, któr po uporczywej walce

zdoby i samego Izanryka z ca jego rodzin w niewol uj.

Lecz w drodze do Regensburga, Izanrylc zemkn, a dostawszy

si do Moimira z pomoc jego znowu udzia swój, mianowicie

''') Annal. Fuld. an. 899.

") Szczegóy niej str. 150.

10*
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cz Marki Wschodniej, odzyska. ^'^) Niepowodzenie w walce

z Moimirem, a przytem spraw}' woskie mocno jtrzyy chorego

Arnulfa. Umyli on po raz drugi za narzdzie polityki swój

uy Wgrów, którzy na jego wezwanie, w Sierpniu r. 899 z nad

Dunaju pocignli po nad Saw do Woch, a rozbiwszy na go-

w króla woskiego Berengera nad r. Brent, upieyli Lombar-

dyj. W tyme czasie wojska bawarskie do Morawii wkro-

czyy, gdzie poczywszy si z Czechami, trzy tygodnie kraj nisz-

czyy. ^''O

Sprawy midzynarodowe wikay si nadzwyczaj. Do wojny

Arnulfa z Moimirem II, przymiszao si oburzenie biskupów ba-

warskich nietylko przeciw Moimirowi, ale nawet przeciw samemu

papieowi za oderwanie z pod ich zarzdu ziem morawskich.'')

Wgry upieyli w dolinie r. Padu, a toczony za ycia straszli-

wem robactwem Arnulf skona 8 Grudnia r. 899. Na wie o tern,

Wgry, przypomniawszy sobie nieotrzymanie od Arnulfa obie-

canych im darów, '^) opucili Wochy (r. 900) i po tej samej dro-

dze, po której przyszli do Woch, powrócili do Pannonii,'*^) zkd
wyprawili poselstwo do Bawarów, niby dla traktowania o pokój,

a w gruncie rzeczy dla poznania kraju, -^) który zupiey zamie-

rzali. Nastpca Arnulfa Ludwik Dzieci nie zadowolni dania
Wgrów, a ci, nie zwlekajc, nagym napadem przebiegszy Mark
Wschodni, przeprawili si przez r. Ani (Enns) i najpikniejsz

cz Bawaryi (Traungau) okropnie zniszczyli; poczem spiesznie

do swych stanowisk w Pannonii powrócili.-') Inny zagon W-

'•^) Annal, Fuld. an. 899.

16) Szafarzyk, Star. Slow. § 39, s. 453.

1*) Szczegóy niej s 151 i dalej.

'**) Quod UiiKaris, ut in Italiam transirent, pecuniam dedissent. Boczek. Co-

dex, I, N. 62.

>^) Annal Fuld. an. 900. Ipsi namque eadem via qua intraverunt, Panno-

niam ex mafime porte devastantes, regressi sunt.

-'>) Annal. Fuld. an. 900. Missios illorum sub dolo ad Baioaiios pacem

optendo, regionem illam ad explorandam transmiserunt.

-') Annal. 1'uld. an. 900. Un^'ari . . . ledienint, undc vencrunl ad suam in

Pannoniam.
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grów, pldrujc, w t^me czasie, na prawem porzeczu Dunaju,

roztrcony przez markgrafa Luitpolda, straci 1200 ludzi, którzy

w Dunaju utonli.'-'-) Pierwsze to, wypadkowe zwycieztwo nad

Wgrami, przepenio Niemców radoci i dodao im energii do

spiesznego zbudowania nad r. Enns pogranicznej warowni Enns-

burga, w pobliu staroytnego Lauriakum.'--^)

Najazdy Wgrów opamitay nakoniec Niemców i umiar-

koway zapalczywo ich przeciw Morawianom. Wojna pomi-

dzy tymi narodami sama si przez si przerwaa. Wypadao

myli o zawarciu przymierza i wspólnej obronie przeciw gro-

niejszemu nieprzyjacielowi.

2. Papie Jan IX wznawia udzielno kocioa morawskiego. Oburzenie

z tego powodu duchowiestwa niemieckiego r. 900.

Siedem lat rzdów Wicliinga (885— 892), powiconycli

zniszczeniu wielkiego dziea . Metodego* sprowadziy rozstrój

w liierarchii kocioa morawskiego. Nauka religijna w jzyku

sowiasl<im wywrócona, a nauka w jzykacli aciskim i nie-

mieckim nie przyjmywaa si, ciocia papie Stefan VI protego-

wa Wicliinga i niemczyzn. Wichingowi za przedewszystkiem

szo o to, aby zosta arcybiskupem morawskim, ale to sprzeci-

wiao si zamiarom biskupów passawskiego i salcburgskiego,

którzy nie wyrzekali si pretensyi do rozporzdzania sprawami

Icocioa na ziemiacli morawskicli. Ucieczka Wicliinga z Mora-

wii, jak wspomnielimy wyej, tudzie mianowanie go kanclerzem

cesarza Arnulfa, nie rozwizyway spraw- kocioa morawskiego,

bo dopóki Wicliing nie zrzek si katedr)'- bislcupiej, nikt inny

zaj jej nie móg. Dopóki wic Wicliing liczy si biskupem

morawskim ani papie, ani ISIoimir II niczego nie przedsibrali.

--) Annal. Fuld. an. 900; Herimani Augiensis an. 900; Annal. Alaman.

an. 900.

"^) Annal. Fuld. an. 900. Urbem in littore Anesi fluminis muro obpo-

suerunt.
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A gdy po mierci biskupa passawskiego Engilmarka 31 Grudnia

r. 8c)8 Arnulf na te godno wyniós Wichinga, otwieray sie mu

widoki poczenia dyecezyi Passawskiej i Morawskiej w swych

rekacli, co zdawao sie by zgodnem z yczeniem ducliowiestwa

niemieckiego, aby udzielnoci kocioa w Morawii nie dopusz-

cza. Lecz wyniesienie Wichinga na biskupstwo Passawskie, bez

kanonicznego wyboru, tak mocno rozdranio biskupów bawar-

skich, e na zwoanym przez arcybiskupa salcburgskiego zjedzie,

Wiching zmuszony zosta zoy godno biskupa passawskiego,

a na to miejsce wybrany zosta Richar.'-*) Wiching znik w dzie-

jach. Teraz dopiero odkrywaa si mono Moimirowi II z je-

dnej, a papieowi z drugiej strony przedsiwzi kroki do obsa-

dzenia wakujcych katedr biskupich w Morawii.

Jakim sposobem odbywao si porozujnienie ksicia moraw-

skiego ze stolic apostolsk, wiadomoci nie posiadamy. Wszake

wiemy, e na danie Moimira II, papie Jan IX, w poowie r.

8gg posa do INIorawii trzech dygnitarzy duchownych, mianowi-

cie: arcybiskupa Jana, biskupów Benedykta i Daniela, dla roz-

poznania na miejscu spraw kocioa i porozumienia si z Moimi-

rem. — Nie majc pewnych wiadomoci o czynnoci legatów pa-

piezkich, przez konjektury tylko przychodzimy do wniosku, e
zadaniem ich byo ustanowienie trzech sufraganii pod zarzdem

arcybiskupa. S nawet domysy, e Jan by tym samym Janem

z Wenecyi, który urzd posa witopeka w r. 874 sprawowa'-'^)

i e on zaj stolic biskupi w Welegradzie, e Benedykt zo-

sta biskupem w Nitrze, a Daniel w Krakowie ub Wilicy, gdzie

ju od czasu wygnania Wyszewita chrzeciastwo kwitno.-") —
atwo domyli si jak mocno oburzyli si biskupi niemieccy

-•*) Anna). Fuld. an. 899. Engilmarus Passaviensis episcopus obiit in cujus

locum Yicliingus, Alemannus quidem, contra institutu patrum, primum Moravensis

ab apostolico destinatus episcopus, rege concedente successit, sed non multo post

a Deotmaro archiepiscopo cetersue suffragneis suiis, contra voluntatem regis, ca-

nonicali iudicio abiectus est.

••) Maciejowski. Pamitniki, I, s. 100.

-«; Bielowski. Wstp krytyczny do dziejów polskich, s. 499—500.
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na wie o przybyciu do Morawii legatów papiekich, z polece-

niem ustanowienia odrbnej hierarchii duchownej w pastwie

Moimira II. Na zgromadzeniu duchowiestwa bawarskiego, pra-

wdopodobnie w Risbach, biskup salcburgski Teotmor, z jego suf-

fraganami, Waldo freizingeskim, Erchenbaldem eichsztadskim,^')

Zachariaszem sebeskim,-^) Tuto regensburgskim i Richarem

passawskim biskupami, 5.W imieniu caego duchowiestwa i ludu

caego Noryku" zanieli skarg, wyoon w licie pisanym w po-

owie r. goo do papiea Jana IX ... W licie tym biskupi uda-

j, i niewierz temu, aby wita stolica apostolska, matka ka-

pastwa i ródo wiary, moga co niezgodnego z przepisami

i nauk kocioa postanowi, „a tymczasem przybyli, j ik sami

twierdz, z polecenia waszego Jan arcybiskup, Benedykt i Daniel

biskupi, do ziemi Sowian, zwanych Morowianami podlegej, ze

wszystkiemi jej mieszkacami, królom naszym i narodowi na-

szemu, jak we wzgldzie kocielnym, tak i we wzgldzie po-

datków wieckich, poniewa my nawrócilimy ich, i z poganów

chrzecianami uczynili. Z tego powodu biskup passawski, do

dyecezyi którego naley lud tej ziemi, od samego pocztku

nawrócenia go, kiedy okolicznoci wymagay, zjeda tam bez

wszelkiej przeszkody, zwoywa niejednokrotnie synody ze swego

i miejscowego duchowiestwa i wszystko, co uczyni wypa-

dao, moc swej wadzy wykonywa, a nikt si mu nie sprze-

ciwia. Margrabiowie nasi pograniczni odbywali w tej ziemi

narady, wymierzali sprawiedliwo, pobierali podatki, niespo-

tykajc take adnego oporu. I trwao tak dugo, a (Morawia-

nie; porzuciwszy chrzeciastwo, i poniewierajc wszelk spra-

wiedliwo, wszczli walk i taki opór stawili, i biskupowi i ka-

znodziejom zamknli dostp do nich, sami za robili co chcieli.

A, co najbardziej jest bolenem i nieprawdopodobnem, ku wi-

kszej obeldze naszej, przechwalaj si jeszcze, e za pomoc zna-

2') Biskupstwo Eichsztadskie, w pónocno-zachodniej stronie od Regens-

buiga, dawniej do arcybiskupstwa Mogunckiego naleao.

-*j Biskupstwo Sebeskie w Tyrolu, do Brixen przeniesione zostao w X wieku.
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cznej summy pieninej wyjednali, e w biskupstwie (passawskim)

stao sie to, o czem nigdy od stolicy apostolskiej nieslyszano

i czego adne kanoniczne ustawy niedopuszczaja: dopuszczona

schizma w jednym kociele. I oto z jednego biskupstwa po-

wstao piec, poniewa przybyli biskupi, w imieniu waszem, usta-

nowili w jednym i tyme biskupstwie arcybiskupa, (jeeli oprócz

istniejcego arcybiskupa moe istnie drugi), i trzech suffraga-

nów, bez wiadomoci arcybiskupa i zgody biskupa, w dyecezyi

którego oni si znajdywali, Przedmiestnik wasz, stosownie do

yczenia ksicia witopeka, wywici na biskupa Wichinga,

lecz on nie porucza mu staroytnej dyecezyi Passawskiej, a po-

sa go do ludu nowonawróconego, podbitego przez wzmianko-

wanego ksicia, i przez niego z pogastwa na wiar chrzecia-

sk nawróconego. A gdy legaci wasi pozwolili Sowianom wej
z nimi w blisze stosunki, to ci oskarali nas i potwarzali kamli-

wymi wyrazami, poniewa nie byo komu powiedzie im pra-

wd, — wyrzekali, e my take z Frankami i Alemannami mieli

zwady i kótnie, gdy tymczasem oni s najlepszymi naszymi przy-

jaciómi i pomocnikami. Oskarali jeszcze nas (Sowianie), e
w stosunku do nich jestemy nieprzejednani, czego nieodrzucamy,

lecz w tem nie nasza wina, a ich wasne zepsucie, poniewa gdy

poczli oni lekceway chrzeciastwo, przestali paci naszym

królom i urzdnikom podatki, za or chwycili i lud nasz krzy-

wdzi poczli, wtedy u nich wybuchn bunt. A poniewa
tamci (Niemcy) zwyciyli ich orem i znowu uja-

rzmili, to oczywicie, na mocy prawa wojen-
nego, powinni byli mie ich swymi poddanymi
i w kadym razie czy chc czyniechc pastwu
naszemu podlega musz. W skutek tego wam wypada

postpywa ostronie, przedsibra rodki umiarkowane, aby gor-

sza strona nie wzmagaa si, a lepsza nieosaba. Przodkowie

najjaniejszego monarchy naszego Ludwika, imperatowie i króle

pochodz z najbardziej chrzeciaskiego ludu Franków, Moimi-

rowi za Sowianie pochodz z poganów nikczemnych. — Tamci
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potga cesarsk respublike Rzymsk bronili, ci za upieyU j;
tamci wiat ca}y napenili saw, a ci w Icryjówkacli i za murami

grodów skrywali sie. Nadwszystko. nasz modocianny, w niczem

nieustepujcy swym przodkom król, stosownie do udzielonej mu
od Boga cnoty, yczy ze wszystkimi ksitami pastwa, by
staym obroc witego, rzymskiego kocioa i najwyszego

jego pasterza. Wszelkie usiowania jego zmierzaj do tego,

aby przez powierzon mu wadz suy Bogu i namiestnikowi

jego, dla tego on tak wysoko szanuje pokój i zgod, a tulc si

do was, jakby do ojca, pociecli znajduje. Co si tyczy oskar-

enia nas przez Sowian, jakobymy z Wgrami obrazili wiar

katolick, zawarli z nimi przymierze, zaklinajc si na psa, wilka,

lub inne obrzydliwe przedmioty pogaskie,-*') i jakbymy dali im

(Wgrom) pienidze, aeby na Wochy uderzyli, to kamstwo

wszystkiego tego wnet by si wykryo, a nasza niewinno byaby

stwierdzon, jeeliby sprawa nasza rozwaon zostaa przed obli-

czem wszechwiedzcego Boga i jego namiestnika apostolskiego.

Wszake gdy oni cigle grozili naszym i oddalonym od nas

chrzecianom, tudzie ciemiyli ich przeladowaniem srogim,

to my rzeczywicie dali im, lecz nie pienine podarki, a nasz

odzie lnian, aeby cho cokolwiek dziko ich zmikczy. I tak,

wszystko wzmiankowane wyej, wymylili ci (Sowianie) ze zo-

ci serdca swego i biskupów waszych podniecili do niesprawie-

dliwego z nami postpowania do takiego stopnia, e w licie do

nas posanym, jakby od stolicy apostolskiej, win ca na nas

zwalili i jeszcze twierdzili, e zasuylimy aby miecz boy (wy-

klcie) spad na nas. Stao si z nami take to, co pewien m-
drzec powiedzia : na sprawiedliwym ciy wina zbrodniarza.

Tymczasem zbrodni, któr nam przypisuj, oni sami oddawna,

.
w cigu lat wielu popeniali. Przyjli do siebie mnóstwo W-

2") Przy zawarciu umów chrzecian z poganami, zwyczajnie chrzecianie mu-

sieli spenia obrzdy pogaskie. Przy zawarciu przymierza imperatora Leona Ar-

mianina z Bólgarami, Grecy musieli sie stosowa do obrzdów i obyczajów poga-

skich. Theophan. Contin. lib. I, cap. 20, p. 31.
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grów, stosownie do ich obyc/aju ogolili gowy swym chrzecia-

nom faszywym i nietylko póduszczali ich (Wgrów) na nas chrze-

cian, lecz i sami z mmi si poczyli: jednych uprowadzili w nie-

wol, innych pozabijali, innych godem i pragnieniem w wzie-

niaci zamczyli, niezliczone mnóstwo pogryli w ndze, mów
szlachetnyci i kobiet uczciwych w niewole zabrali, kocioy boe

spalili i budowle wszystkie zburzyli, tak, e w caej Pannonii,

najobszerniejszej prowincyi naszej, nie wida prawie adnego ko-

cioa, o czem mogliby rozpowiadzie, naznaczeni przez Was bi-

sl<upi, jeeliby zechcieli zezna ile dni przepdzili w podróy

i w jakim stanie kraj spustoszonym znaleli. A gdy dowiedzie-

limy si o wtargniciu Wgrów do Italii, — to Bóg wiadkiem,

e chcielimy ze Sowianami pojedna si i obiecalimy przeba-

czy im, przez wzgld na Boga, wszystko co zego nam i naszym

uczynili, zwróci im wszystko, coby si u nas mogo z ich ma-

jtku okaza, aebymy byli w bezpieczestwie z ich strony, przy-

najmniej dopóty, a odbylibymy wypraw do Lombardy i, w celu

broni posiadoci . Piotra i oswobodzi lud chrzeciaski z po-

moc bosk. I po tylu zbrodniach maj beneficye i wystpuj

jeszcze faszywymi oskarycielami ci, którzy zawsze byli przelado-

wcami chrzecian. Jeeli si znajdzie ktokolwiek na wiecie, aby

nam udowodni postpki niesprawiedliwe, niech zjawi si, a Wy
przekonacie si, e on si oszuka, a my z tej sprawy czyci wyj-

dziemy. I tak my wszyscy bagamy Was nie dawa wiary niczyim

przeciw nam podszeptom, dopóki nie zdarzy si okoliczno

i w tej sprawie nie bdzie wyprawiony Wasz pose do nas, albo

na odwrót od nas do Was. W ogóle al i ból powszechny prze-

peniy mieszkaców Germanii i Noryku, e jedno kocioa na-

ruszona, poniewa jedno biskupstwo, jak powiedzielimy, na pi
rozdzielone zostao, •'"^') Jeeli zatem oszukastwo podstpem So-

80j Dla czego biskupi, mówic o dyecczyi Passawskij, milc o prawach

dyecezyi Salcburgskiej na Pannonij, o tzem prowadzili spory z papieem Ja-

nem VIII? Czy w r. 900 arcybiskup salcburgski odzyska ju swe prawa i kocio-

em w Pannonii zarzdza? — By moe! Tak myli Wattenbach. Beitrage zur Gesch.

d, Ciristl. Kirche in Bohmen und Mahren. Wien, 1849, s. 32.
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wian przynioso jaka bd szkod, — niech to sprawiedliwo

naprawi.*' =^^)

List ten pod wszelkiemi wzgldami doskonale maluje sto-

sunki i ludzi z koca IX w. Duchowiestwo niemieckie, powodu-

jc si gównie korzyci materyaln, nie moe si pogodzi

z myl aby od biskupstwa Passawskiego odjta zostaa Morawia

i z naciskiem wyrzeka, i biskupstwo to na pi rozdzielone zo-

stao wbrew ustawom kanonicznym, zamilczajc przytem, e ju

w r. 869 papie Jan VIII uzna odrbno morawskiego ko-

cioa, zarzd którego . Metodemu powierzy. Poczucie przewagi

chrzeciaskiej Germanii nad Sowianami, poganami, chocia ju

byli ochrzczeni, napenia umys biskupów zarozumiaoci, posu-

nit do bezczelnoci i kamstwa. Wedug ich pojcia lud so-

wiaski zawsze by podlegym cesarzowi i narodowi niemieckie-

mu, pod wzgldem duchownym i wieckim, e duchowiestwo

i urzdnicy niemieccy rzdzili w kraju sowiaskim jak chcieli,

a Sowianie pacili podatki, dopóki djabe ich nie opta, lecz czy

chc, czy nie chc musz by poddanymi Niemców. — Nie taj

si biskupi z nienawici do Sowian, nie uznaj w nich ludzi so-

bie równych, a tylko gorszych, niekrpuj si przyzwoitoci wy-

rae, a pretensyje swe do zarzdu duchownego w dyecezyi mo-

rawskiej opieraj na prawie ora i wyszoci Niemców, jakby

od samego Boga przeznaczonych do panowania nad Sowianami.

Wyrzekajc si wszelkich stosunków tajnych z Wgrami, prze-

kupstwa ich pienidzmi aby na Wochy uderzyli, tudzie najci-

szego oskarenia, e przy zawarciu umowy zaklinali si poga-

skim sposobem, z obraz wiary chrzeciaskiej, jak gosili So-

wianie, biskupi przyznaj si jednak, e Wgrom Niemcy tylko

odzie lnian dawali, (co w gruncie byo przekupstwem), i Bo-

giem si wiadcz e jedynie niezgoda z Morawianami przeszko-

dzia im zdy na pomoc Wochom przeciw Wgrom. Kam-

'') Tekst u Erbena, N. 54. Dodatek, I, N. 20, cokolwiek ró/niacy si

opuszczeniem niektórych, nie majcych znaczenia szczegóów, w innych wydaniach

pomieszczonych. «
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stwo to jednak wierutne, bo w tym samym czasie kiedy Wgry
grasowali w dolinie Padu, Bawary lupieyli Morawie, a zatem

nie Morawianie przeszkadzali Niemcom do Wioch z pomoc po-

spieszy.

Dla usprawiedliwienia siebie biskupi zarzucali Sowianom,

e sie sami przyjanili z Wgrami, siedlili ich u siebie i gowy

na wzór Wgrów golili. — S to wiadomoci prawdopodobne,

dajce sie atwo wytlómaszy ówczesnym stanem politycznym

pastwa Morawskiego. Przycinieni ze wszech stron i przez

Czechów zdradzeni, Morawianie musieli szuka zblienia sie z W-
grami, przyjmywa ich dla osiedlenia w swym kraju, a bezwt-

pienia byli midzy nimi i tacy, którym podobay si wspólne

z Wgrami na Niemców wyprawy. Oczywicie, e stajc do

szeregów z Wgrami, Morawianie niechcieli si od nich róni

i dla tego gowy sposobem wgierskim golili. — Nie cieniajc

si adnymi argumentami, dla usposobienia papiea na korzy

Niemców, biskupi nie wahali si rzuci podejrzenie na legatów

papiezkich wprost o przekupstwo. Tu chyba tylko zupene nie-

pojmowanie tradycyjnej polityki papieów i dyscypliny rzymskiej,

aby dopuszcza, i legaci mogli cokolwiek uczyni, na co by nie

mieli upowanienia od stolicy apostolskiej. Jan IX, idc w lady

Adryana II i Jana VIII i majc na uwadze, e autonomia kocioa

morawskiego bya ju faktem dokonanym, nie móg legatom

swym wskazywa innego postpowania, jak urzdzenie hierarchii

i obsadzenie wakujcych katedr biskupich, na co najmocniej bi-

skupi bawarscy uderzali.

Rozdranienie przeciw papieowi biskupów bawarskich po-

dziela take spólczesny arcybiskup moguncki Hatto, który na

prob wzmiankowanych biskupów, odezwa si w Ucie do pa-

piea w r. 900 pisanym, niemniej bezczelnie jak jego bawarscy

koledzy. Twierdzi on, e buntow^nicy przeciw Frankom Morawia-

nie nigdy wasnych metropolitów i biskupów nie mieli, e wpro-

wadzenie tej nowoci pobudzio Morawian do zuchwalstwa, e
jeli napomnienie papiezkie ich nie poprawi: czy chc, czy
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nie chc ksitom niemieckim karku ugi mu-

sz, e to wszystko do rozlewu krwi doprowadzi musi.-'-) Czy

podobno dopuci, aby arcybiskup moguncki, twierdzc e Mo-
rawianie wasnych biskupów nie mieli, nic nie wiedzia o Meto-

dym, czy te w zalepieniu i nienawici do Morawianów, igno-

rowa nawet dekrety papiey Adryana II i Jana YIII, aby bez-

czelnym faszem poprze skarg biskupów baw^arskich?

List biskupów bawarskich odesany zosta do Rzymu w je-

sieni r. 900, a zatem ju po mierci Jana IX, zmareg^o w Lipcu

tego roku."'-^) Co w skutek tego listu przedsiwzi nastpca

Jana IX, — niew^iadomo. Niew^tpliwie jednak, i krok uczyniony

przez Jana IX w sprawie autonomii kocioa morawskiego, osta-

tecznie zniweczy pretensye biskupa passawskiego na poddanie

pod jego wadz terrytoryi morawskiej. Dalszy los arcybiskupa

Jana i biskupów Benedykta i Daniela — take niewiadomy. Wy-
padki dziejowe, szybko nastpujce po sobie, sprowadziy burz,

o której wnet powiemy.

3. Przymierze Moimira II z Niemcami w Regensburgu r. 901. Najazdy

Wgrów w r. 902 i 903. Zamordowanie posów wgierskich przez

Niemców 904.

Osiedlenie si Wgrów w Pannonii, okoo jeziora Batna,

w r. 900, zagraajc zarówno Sowianom i Niemcom, zmusio oba

narody przerwa wojn i zawrze pokój, w Regensburgu, r. 901.

Warunki tego pokoju nam niewiadome, ale dla Moimira II mu-

siay by dogodne, w przeciwnym bowiem razie niemieccy krp-

nikarze nie zaniedbaliby zapisa je dla potomnoci. Tymczasem

z annaów fuldeskich dowiadujemy si to tylko, e Niemcy nie

zadowalniajc si zawarciem pokoju w Regensburgu, rozumie si

'2) Erben, Regesta, N. 55, patrz Dodatek I, K 2t.

^^) Wyraenie w licie „quia dei gratia liberta est Italia (od Wgrów)"
dawno ju, zwrócio uwag badaczy, e list ten napisany zosta ju. po mierci

Jana IX. Diimmler, Gesch. d. Ostfrankischen Reichs, III, s. 514.
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przez posów morawskich, wysiali jeszcze do Morawii biskupa

passawskiego Richara i grafa szwabskiego Udalrika, przed któ-

rymi Moimir z panami swymi przysiga zobowizali si dotrzy-

ma warunki pokoju,^^) Wymaganie podobnej ratyfikacyi trak-

tatu wskazuje jak wielk w'ag do zachowania go przywizywali

Niemcy. Zwaajc na okoliczno, nie omylimy sie zapewno

przypuszczajc, e tu szo Niemcom o zapewnienie sojuszu z Mo-

rawianami przeciw nastajcym ju z bliska Wgrom.''''') Podo-

bne przypuszczenie znajduje poparcie w^ postpowaniu Wgrów,
którzy w latach goi i 902 po trzy kro na Morawij uderzyli,"''*')

^*) Aniial. Fultl. an. 901. Generale placitum Radisbona civitatu habiUim

est; ibi inter alia missi Moiavorutn pacem optantes pewenerunt. Quod mox ut pe-

cierunt et juramento firmatum est. Inde ab hac ipsum Richarius episcopns et Udal-

ricus coities Marahaha missi sunt, qui eodem tempore, ut in Bawaria firmatum fuit,

ipsum ducem et omnes primates eius eandem pacem se servaturos juramento con-

strinserunt. Podobnie Herimann Augiensis an. 901. eodem anno Moymirius dux Ma-

rahensium . . . cum Ludvico rege pacificati sunt.

''•) Historyk morawski Dudik mniema, e wyprawienie w poselstwie biskupa

Richara byo nie bez celu i zapewno dla wyjanienia stosunków kocielnych,

szczegóy których nie mogy by umówione w Regensburgu, bez zgody Momira.

Gesch. Miihrens, I, 346, Na to odpowiem. Wyprawianie biskupów w poselstwach

w X w., byo rzecz zwyczajna, bo ci byli wicej od innych dygnitarzy owieco-

nymi, biegymi w pimie i dyplomacyi. Richar mia pretensye na dyecezy mo-

rawska, ale czy Moimir móg mu pomódz, w obec stanowczego rozporzdzenia pa-

piea Jana IX i legatów jego: arcybiskupa Jana, biskupów Benedykta i Daniela,

którzy bezwtpienia dobrowolnie nie odstpiliby od danej przez papiea instrukcyi,

a przytem czy móg Moimir II wtasnemi rkami niszczy to, czego si usilnie do-

bija? Wreszcie nie pora by!a traktowa o mniejszej wagi kwestyach hierarchii ko-

cielnej, kiedy nad gowami Niemców i Morawianów zawia miecz wgierski. Pra-

wdopodobnie przysiga Moimira i panów morawskich potrzebniejsz bya dla zape-

wnienia, e w chwili krytycznej nie bd Wgrom pomaga. Jeeli podobny warunek

by przedmiotem traktowania, to móg by tylko konfidencyalny, wspóczesnym la-

topiscom nieznany i dla tego przez nich nie zapisany.

'''') Krótkie, urywkowe zapiski Icronikarskie z tego czasu nie daj monoci
pochwyci wtek stosunków midzynarodowych. I tak: Annal. Fuld. an. 901. In-

terdum vero Ungari australem partem regni illorum (Morawian) Carantanum devas-

tando invaserunt. Ale Karyntyja w r. 901 do Morawian nie naleaa, zostaje wic
wyraenie kronikarskie ciemne. Badacze rnyl, e by moe przed wyrazem „Ca-

rantanum" opuszczone sowo juxta. W takim razie moebnem byoby wyraenie

kronikars-kie pojmowa w ten sjrosób, e Wgry w r. 901 zniszczyli poudniow

cz Morawii, [o gi-anicy jej z Karuiiyj. Dalej Herimann Augiensis an. 902. Un-
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a w nastpnym r. 903 napadli na Niemców.^') Tymczasem Mo-

rawianie zostaj z Niemcami w zgodzie. Oczywicie, e dla W-
grów jedni i drudzy nieprzyjaciómi byli, a zatem Niemcy i Mo-

rawianie musieli wprzód jeszcze porozumie si midzy sob.

Zaniepokojeni osiedleniem si Wgrów w Pannonii, Bawary

przemyliwali jakimby sposobem odwróci burz, gotujc si

ze strony nowoprzybyych ssiadów. Sojusz z IMorawianami na-

penia Bawarów nadziej pomocy przeciw ^Vgrom, siy któ-

ryci Bawary oczywicie nie pojmywali, gdy razu jednego, zapro-

siwszy na uczt wodzów wgierskici, zdrad gównego wodza

Ciussala z orszakiem jego zamordowali (904).-'^) Wedug poj
Niemców X w., godzio si z poganami, jak z psami postpy-

wa. Zwabi podstpem, a potem zniszczy przeciwnika zdawao

si mdroci polityczn, której Niemcy cile trzymali si w zaj-

ciacli ze Sowianami.-'") Mniemali, e podobny fortel uda si

i z Wgrami, tem bardziej, e ci nie spieszyli z odwetem i na-

wet po upywie roku od czasu dokonania zdrady, niczego prze-

ciw Bawarom nie przedsibrali.

Pokój nad rodkowym Dunajem w r. 904 zdawa si zapo-

wiada trwao sw w nastpne lata. Po Dunaju korabie <u-

pieckie kryy sw'obodnie, oywiajc stosunki Sowian z Bawa-

rami. Skarb cesarski napenia si dociodami pobieranemi z kup-

ców do Bawaryi po Dunaju przybywajcych!. Skargi ducliowie-

stwa bawarskiego i grafów na naduycia przy pobieraniu ca,

gari Marahenses petunt pugnaue vicli terga verterunt. Annal. Alamann. 902. hel-

ium in Maraha cum Ungaris et patria victa. Có: czy w tej wojnie i Niemcy przyj-

mywali udzia, e ich ojczyzna klsk poniosa?

"') Annal. Alamann, an. 903. Bellum Bauguariorum cum Ungaris.

'*) Annal. Alamann. an. 904. Ungari in dolo ad convivium a Baugauriis

Yocati; Chussal dux eorum suique sequaces cccisi sunt. Wypadek ten w innych

analach zapisany pod r. 902. I tak: w Annal. Sangallenses Major. an. 902. Aga-

reni (id est Ungari) a Baioariis ad brandium vocati, ubi rex eorum Chussal occisus

est, et alii quam plurimi cum eo.

•"*) Przykady: Moimir i RocislaM' Morawscy. Póniej przez Gerona zamor-

dowanie 31) zwierzchni!. ów sowiaskich, o czem powiem niij i t. d.
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wymagay uregulowania taryfy celnej. Z rozkazu króla Ludwika

Dziecicia, polecono zostao margrafowi wschodniemu Aribo z jego

urzdnikami, w przytomnoci arcybiskupa salcburgskiego Teo-

tmara, biskupa passawskiego Burharda i grafa Ottokara. zje-

cliawszy si w R a f f e Isz t e d t e n/") okreli stae co od to-

warów, które po Dunaju z Czecli i Rakus do Bawaryi przyby-

way, szczególnie soli, aby uatwi zbyt jej z miejscowej w Traun-

gau produkcyi.'*') W którym mianowicie roku zjazd ten przy-

pad, z pewnoci nie wiemy, ale zwaajc na wypadki i osoby

uczestniczce w zjedzie, wypada czas zawarcia umowy odnie
nie wczeniej jak do r. 904 i nie póniej jak do r. 906.*-)

Zawarcie umowy w Raffelsztedten wiadczy, e do r. 906

na brzegach rodkowego Dunaju spokój panowa, ale wnet po

tern zasza jaka straszna katastrofa, wród której zniko pastwo

Morawskie tak bystro i tak tajemnie, e nikt ze wspóczesnych

rocznikarzy o tym ogromnym wypadku ani wspomnia. Dopiero

w pó wieku póniej imperator Konstanty Purpurorodny zapi-

sa, ,,e po mierci witopeka synowie jego yli w pokoju z so-

b przez rok jeden; kiedy za zwada i zatargi pomidzy nimi

wszczy si, przyszli Turcy, znieli ich do szcztu i opanowali

kraj ich, w którym i obecnie (r. 950) mieszkaj. A niedobitki

ludu rozproszyy si, uciekajc do narodów ociennych, Bóga-

rów, Turków, Chrobatów i innych narodów." ^^)

Jak kolwiek bd pastwo Morawskie wojnami i zdrad Cze-

chów byo ju osabione, miao jednak tyle jeszcze si, e w mo-

*<>) Miejsce nad Dunajem, pomidzy rzekami Ani (Enus), a Trawn (Traun).

*') O umowie w Raffelsztedten wzmiankowano w tomie II, str. lOl, 421,

586, 599, 611, 613. Dokument wany dla historyi stosunków handlowych i spoe-

cznych, patrz Erbena Regesta, N. 58, an. 906.

*-) Figurujcy przy zawarciu umowy biskup passawski Burhard nastpi po

Richarze dopiero w kocu r. 902. Zatem umowa nastpia póniej. Zamordowanie

wodzów yrgierskich przez Niemców nastpio w r. 904, a wkrótce po tern zemsta

ich, prawdopodobnie w r. 906. Zatem umowa musiaa mie miejsce miedzy r. 904

a 906, dla tego, wydawcy kodeksów dyplomatycznych, datuj j: circa an. 906.

*^) De Adminislrando. cap. 4I.
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cn3^ch grodach nad Moraw i Dyja, tudzie w górzystych. miej-

scowociach Karpatów mogo stawi mocny opór konnym hor-

dom Wgrów, nieuzdolnionym do walki pieszo, a tem bardziej

do szturmu grodów warownych, A jeli przypomnimy, e na-

wet organizowanym wojskom niemieckim nie z^vsze udawao

si zdobywa grody morawskie, to atwo zrozumimy niepodo-

biestwo do prawdy, aby konna dzicz moga opanowa obronne

stanowiska Morawianów i to jeszcze tale bystro i tak atwo, e nikt

o tem nie zapisa ani sowa. IMusiao tu zaj jakie nadzwy-

czajne zdarzenie, o tyle przykre Niemcom, e nikt z icli roczni-

karzy nie yczy zapisa tego, co zaszo. Nie majc wiec wia-

dectw historycznych, zniewoleni jestemy, dla objanienia tego

ogromnego zdarzenia, uda si konjektury.

Od zawarcia pokoju w Regensburgu r. 901 Morawianie yli

w zgodzie z Niemcami, ale odwieczna midz}^ nimi nienawi nie

ugasa, z czego wczeniej jeszcze korzystali Wgry, gdy w r. goo

biskupi bawarscy skaryli si papieowi, e do napadu na chrze-

cian Morawianie razem z Wgrami do szeregów stawali. Na-

ciskani z dwóch stron przez Niemców i Wgrów, IMorawianie

widocznie znoniejszymi uwaali ostatnich. Wgry za, zamie-

rzajc odemci Niemcom za wiaroomne morderstwo swych wo-

dzów, musieli dba o to, aby Niemców wszelkiej pomocy od Mo-

rawian pozbawi. Dwóch sprzymierzeców na raz — za wiele.

Sabszego i mniej zacitego wroga wypadao nagym najazdem

obezwadni, a potem dopiero z mocniejszym si rozprawi. Tak

sprawy stay, jak si zdaje wedug logicznego porzdku. A jak

rzeczywicie stao si — nie wiemy. Gdy jednak w r. 906 na

wezwanie Gomaczów, Wgrzy pospieszywszy z pomoc im do

Turyngii wpadli,'^'*) to nie inaczej, jak przez Morawy i Czechy

**) Ksie saski Otto stacza pograniczne boje z Gtomaczami, a gdy w r. goó

posia pizeciw nim syna swego Henryka (Ptasznika), Glomacze wezwali na pomoc

Wgrów. Widukind, I, 17, 20. W zapdzie Wgry a do Saksonii wpadli. Annal.

Corbejens. 906. Ungari in Sasoniam venerunt; podobnie Annal. Hildesheimens. 906;

Annal, Ottenburani 906; Annal. Saxo 906; Annal Palidenses 906 ; Lamberli Iler-

Tom III. , r
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zdy nioi^li w to stron. Jako znajdujemy kronikarsk wzmian-

k, pod r., ooO, o jakiój poraco Wogrów przez Morawianów/'^)

zapewne jaki(''j hordy kipiecej w Morawii w czasie upadku jej

niepodlegoci.

Po zniszczeniu jNIorawii przysza kolej i na Niemców, któ-

rzy, przewidujc groc im zemst, zawczasu gotowali sie nale-

ycie, a zebrawszy znaczne siy w Czerwcu r. goy ruszyli naprzód,

udzc si nadziej zniszczenia w jednej bitwie dziczy wegier-

ski('^j i odrzucenia jej ku wschodowi na zawsze. Stao si ina-

czej. W zaszej bitwie gdzie na wschodniej granicy posiadlo.ci

bawarskich, prawdopodobnie w okolicy Presburga,'**') w Lipcu

r. Q07 cae wojsko niemieckie na gow rozbite zostao. Mark-

graf Luitpold, arcybiskup salcburgski Teotmar, biskupi Uto frei-

zingeski, Zachariasz sebeski i mnóstwo innych dygnitarzy nie-

mieckicli padli w boju, a król Ludwik ucieczk ledwo si urato-

wa.^ '^ ^^'"egry zapdzili si a do r. Innu, marka Wschodnia

fclck-n. 906. (Porów. Raumer, Regesta, N. 109. Miilveistedt, Regesta Magileburt;,

N. 54). Ale historycy, zwaajc na inne wiadectwa pod r. 908 zapisane, mnie-

maj, e Wgry, na wezwanie Glomaczów, wpadli do Turyngii w r. 908. I tak:

Cont. Reginona a. 908. Ungari interum terminos transgressi Saxoniam et TUrin-

giam vastaverunt. Z tego powodu turyngski historyk Knochnbauer napad Wgrów
na Turyngij odnosi do r. 908, a o napadzie r. 906 nie wspomina, (Porów. Kno-

chenbauer, Gesch. Thiiringens, s. 48). Prawdopodobnie, e to byy dwa róne na-

jazdy Wgrów, którzy po rozbiciu Niemców, gdzie .w okolicy Presburga w r. 907,

co rok wznawiali najazdy swe na Germanij, jak zobaczymy niej,

^•''J
Szafarzyli powoujc si na annalist saskiego: Ungarii a Marahis ce-

duntur, mniema, e jeszcze w r. 906 Moimir II napady Wgrów walecznie odpie-

ra. Star. Slow. § 41, cyt 6j, s. 485. Dudik mniema, e w r. 906' nastpi upa-

dek Morawii, i e wtedy ju Czechy w niejakiej zalenoci od Wgrów zostaway,

a zatem Wgry do Glomaczów zdyli wprost przez Czechy. Mihr. Gesch. I, s. 352.

*") O miejscu, w którem zasza bitwa Niemców z Wgrami w Lipcu r. 907,

zachowaa si wzmianka w martyrologii freizingeskiej X w.: III. Non. (lul.) bellum

Baioariorum cum Ungaris in Oriente t. j. gdzie na wschodniem pograniczu wadz-

twa Bawarów, raczej marki Wschodniej, na wschód od AVidnia. (Porów, Kacmel.

Die Anfange deutschen Lebens in Oesterreich, 1879, s. 301. Diimmler, Geschichte

d. Ostfrank. Reichs, III, s. 548. Wedug sowiaskich historyków, bitwa zasza

w okolicy Brzttysawy t. j. Presburga. Szafarzyk, Star. Slow. § 4r, s. 485. Sa-

sinek. 181.

*'') Annal. Coibei, 907. Baioariorum gens ab Uugaris pene deleta est. Annal.

Alam. 907. Bellum Baugauriorum cum Ungaris inauperabile, atcjue Luitbaldus dux



znika, a jej wielkorzdzca Aribo w Bawaryi szuka przytuku.

Caowiekowa robota niemiecka przepada od razu. Có si z ]\Ioi-

mirem stao? Czy walczy z Niemcami razem i poleg, czy pozo-

sta? Milcz o tem kronikarze wspóczeni, przeraeni okropnem

spustoszeniem caej Germanii w nastpne po tej bitwie lata. Prze-

raenie powszecme byo tak mocne, e o takiem ogromnem zda-

rzeniu, jak upadek pastwa Wielkiej IMorawii, nikt ani sowa nie

zapisa. Dopiero w kilkadziesit lat póniej, Konstanty Purpu-

rorodny zauwaa, e po opanowaniu Morawii przez Wgrów,
„niedobitki Alorawianów ucieky do Bógarów, Turków i Chro-

batów." W rzeczywistoci upadek IMorawii cign si lat kilka.

Po odpadniciu Czechów r. 895, Pannonii r. 899—900, osabiona

Morawija nie moga utrzyma Chrobatów, zwycionyci, przed

kilkunastu laty przez witopeka. Stronnictwo wygnanego ksi-

cia Wyszewita bezwtpienia skorzystao z najazdu Wgrów, a gdy

ksicia Moimira II nie stao, Clirobacya niezaleno zyskaa.

§42.

Wpyw apostolstwa . Cyryla i Metodego na cywi-

lizacyj Sowian.

I. Pogld ogólny,

W poowie IX w., kiedy . Cyryl i Metody przystpili

do szerzenia pomidzy Sowianami chrzeciastwa, Sowianie za-

cliodni tworzyli osobne ksistwa, które oczekiway podniesienia

owiaty, aby si zlewa w wiksze organizmy pastwowe. Nim
jednak to nastpi mogo drog powolnego rozwoju, nacisk sze-

rzonego przez Niemców chrzeciastwa, tudzie kultury zacho.l-

et eorum supersticiosa superbia occisa, pauciue christianorum evaserunt, interemptis

multis episcopis comitibusque. Auct. Garst. 907. Dietmarus salzburgensis archi-

episcopus occiditur ab Ungaris cum Uton et Zacharia episcopis. Wiele innych po-

dobnych wspomnie w Diimmlera Geschichte des Ostfriink. Reichs, III, str. 548,

przypisek I. /

n* /
/
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ni»''j. z.iqra/aly wynarodowienitMTi Sowian naddunajskich a do

Karpatów, a na pokidniu a do ujcia r. Drawy.

Có mogli Sowianie ku obronie wasnej narodowoci po-

stawi? Wyobraenia pogaskie, wypywajce z kultu przyrody

i ubóstwienia przodków, w^ zasadzie pikne, wysoko uduchow-

nione, nie mogy atoli równa sie z w^yszemi zasadami Chry-

stusa. Uroczystoci i obrzdy pogaskie, obctiodzone z prostot

ludu rolniczego, jake skromnie wyglday w obec naboestwa

i obrzdów clirzeciaskich przez misyonarzy niemieckich z ca
okazaoci kocioa rzymskiego odbywanych? Misyonarze ci

w oczach Sowan zdawali sie by czem wyszem od nich, a gó-

rujc wyksztaceniem rzymskiem, zniewalali Sowian powaa
obyczaje, mow i pismo cudzoziemskie. W obec takiego poo-

enia rzeczy, owiata Sowian z ich wasnych ywioów rozwin

sie nie moga, a tymczasem napyw kolonistów do dóbr bisku-

pów^ i klasztorów bawarskich w Pannonii i Morawi, tudzie ró-

nych rzemielników i przemysowców, zagraa ekonomicznem

zniszczeniem. Mniej owieceni od cudzoziemców Sowianie atwo

mogli byli zepchnici by na podrzdne stanowisko, podobnie do

tego jak si stao ze Sowianami w Bawaryi pozostaymi. Aeby
zapobiedz nieszczciu, Sowianom wypadao stara si o podnie-

sienie owiaty rodzimej, z pomoc nauczycieli i ksiy wasnego

rodu. Lecz zkd ich wzi, jak zaszczepi owiat, kiedy pi-

sma, zastosow^anego do dwików mowy sowiaskiej, nie znano

wcale?

Zdawaoby si, e przy podobnym stanie rzeczy, przewaga

acisko - niemieckiej cywilizacyi powinna bya strawi mniej

uksztacone ywioy, a w skutek tego nastpi wynarodowienie

Sowian, z utrat niepodlegoci. Zdaje si, e ksi Rocislaw

pójmywa to wszystko, udajc si do cesarza wschodniego z pro-

b o przysanie mu ksiy biegych w mowie sowiaskiej. Ce-

sarz móg mu posa zwyczajnych ksiy greckich, którzy, mie-

szkajc midzy Sow-ianami, mogli zna ich mow i przyda si

do nauczania zasad chrzciastwa, podobnie jak nauczali ksia
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aciusko-iiit-mieccy. Tego jednak byoby niedostatecznie. Aeby
Sowianie byli w stanie wytworzy wasn cywilizacy i zacho-

wa niepodlego, musieli spieszy z podniesieniem owiaty wa-

snej, na równi z owiat ssiednici Niemców, musieli mie pi-

smo, zastosowane do mowy sowiaiiskiej, a bez tego wszelkie usi-

owania ksiy greckich spezyby na niczem. Tym sposobem

pismo sowiaskie w poowie IX wieku stao sie kwestyj, od

rozstrzygnienia której los Sowiaszczyzny zalea. Nastpywaa

w dziejach Sowiaszczyzny najwaniejsza chwila: by albo nie

by?
Na szczcie Sowian Opatrzno posaa im nauczycieli

wysoko uduchownionych w osobach apostoów Cyryla i Me-

todego!

W bogobojnem natclinieniu, nie powodowani adn poli-

tyk wiatow, apostoowie opowiadali Sowianom zasady nauki

Chrystusa szczerze, w najczystszej treci, bez domieszek wido-

ków osobistych
;

pracowali nad owieceniem ludu z najwiksz

gorliwoci i zupenem powiceniem si sprawie, któr za po-

sannictwo, od Boga im przeznaczone, uwaali.

Znoszc cierpliwie urgania i przeladowania nieprzyjació

obrzdu sowiaslciego, apostoowie nasi podawali pikny przy-

kad powicenia si dla idei duchowego odrodzenia narodu,

a yciem SAvem stwierdzali cnoty, o których wedug nauki Chry-

stusa gosili. Rzecz jasna, i, przyzwyczajeni do bdów poga-

skicli, Sowianie nie mogli si od razu nakoni do wyrzeczenia

si zemsty, wieloestwa, utrzymywania w niewoli jeców, nie

mówic ju o spronych obyczajacli i wielu innych przywarach

moralnych, ale apostoowie nasi wykupujc z niewoli jeców,^)

przestrzegajc mio midzy maonkami,-) konieczno jedno-

') AVimianka w ywocie . Cyryla o wstawieniu sie jego do ksicia Ko-

cichi, aby 900 jeców oswobodzi', chociaby nie bya faktem, a tylko leminisccn-

cy oswobodzenia przez liagana chazarskiego, na probe . Cyryla, /. niewoli chize-

bcian, w kadym razie wiadczy o szlachetnem usiowaniu apostola przywróci

niewolnikom swobod. Porów, wyej § 38, przyp. 36.

-) Porów, wyej § 38, pr/.yp. 2 \.



— i66 —
estwa, zawieranie maestw bez kazirodztwa,^) pouczajc o mi-

oci bliniego, torowali drog przyszym pokoleniom do ycia

moralnego, stosownie do zasad chrzeciastwa: kochajcie blinie-

go, nawet nieprzyjació waszycli. Tego samego wprawdzie nau-

czao i duchowiestwo rzymskie, ale na nieszczcie Sowian, do

nich przybywali ksia najczciej niemieccy, zaraeni polityk

swych cesarzów, dla których religia bya rodkiem do ujarzmie-

nia Sowian. Tacy ksia nie zyskiwali u Sowian zaufania.

Suchajc we wasnej mowie nauki religijnej, lud sowiaski

oclioczo garn si do swych nauczycieli, pójmywa ich szczero

i wysokie zasady udzielanej mu nauki, poznawa cnoty i poy-

tek owiaty. Mowa sowiaska, ksztacona w naukach i kaza-

niach kocielnych, tudzie w pimie, podnosia w ludzie poczucie

godnoci narodowej. Tego wanie brakowao w nauce ksiy
acisko-niemieckich, przez co lud sowiaski czu si ponio-

nym i dla tego nie lubi ich. Dopiero od rozpoczcia apostol-

stwa . Cyryla i Metodego lud sowiaski przekonywa si, e
mowa jego nie jest „barbarzysk", za jak ogosili j wrogi,

nabiera wiadomoci o uzdolnieniu wasnem do przyjcia owiaty,

do zrównania si z cudzoziemcami, a przytem i do zachowania

niepodlegoci od Boga mu danej.

Schodzc ze wiata apostoowie Cyryl i Metody zostawili

Sowianom wiekopomny owoc swej pracy, — ksigi liturgiczne

na jzyk sowiaski przez nich przetómaczone i pismo zastoso-

wane do potrzeb mowy sowiaskiej, przez co otworzyli milio-

nom Sowian drog do wytworzenia wasnej cywilizacyi narodo-

wej i do zajcia powanego stanowiska w szeregu najwyej ucy-

wilizowanych narodów. Aeby dostatecznie oceni zasugi nie-

miertelne apostoów naszych, zwrócimy uwag na stan pisma

u Sowian, w epoce wprowadzenia u nich chrzeciastwa.

^) Wedug ywota Metodego „pewien m bardzo bogaty i radzca oeni sie

byl z swoj chrzestn córk, czyli kmotr. Tych srodze skarciwszy (Metody), nau-

cza! i upomina..." ywot, rozdz. u.
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2. Grafika staroytna.

U Sowian, podobnie jak u innych ludów, wynalazek pisma

poprzedzay rzeba i malarstwo.'*; Czowiek rzebic i malujc

na drzewie, kamieniu, koci, glinie, metalu figury rolin, ptaków,

pazów, zwierzt, wreszcie zjawisk przyrody, uczy si wyobra-

enia swe przedstawia zewntrznymi znakami, nadawa im sym-

boliczne znaczenie, stosownie do usposobie kultu, który zawsze

i wszdzie by gównem ródem pomysów sztuki.'') Ale tysice

znaków symbolicznycli nie wystarczay do wyraenia rónoro-

dnyci wyobrae i zwrotów myli. Potrzeba wskazywaa ko-

nieczno wynalezienia znaków uogólniajcycli pojcia. U nie-

któryci ludów zjawiy si monogramy w ksztacie run, które

w jednej wykrelonej postaci zawieray cae wyrazy. Byo to

ju pismo ideograficzne, lady którego znajdujemy w liieroglifach

egipskich. U innych ludów, jak n. p. u Chiczyków, wytworzyo

si pismo sylabiczne,**) które w cesarstwie Chiskiem do tej pory

niezmiernie utrudnia nauk pisania, odejmujc mono dosko-

nalenia pisma. ^

Szczliwszemi byy ludy, którym udao si poj, e gra-

fik najlepiej zastosowa do gosów mowy, e do jest kady
pojedynczy gos oznaczy pewn, pod zmysy podpadajc po-

staci, aby z niewielkiej iloci znaków gosowych utworzy pi-

smo, przydatne do wyraenia wszelkich objawów myli. Nie b-
dziemy dochodzi, gdzie si najprzód zjawio pismo gosowe (fo-

netyczne), a poprzestaniemy na powszechnie przyjtem zdaniu,

^) W staroslowiaskiem pT>sati, teia2 pisaLb, pisa o/ciiac/uu: ma-

lowa.

•') Porów., to powiedziano w tomie II, b. 927, 928, o znakach i uzdobacli

na urnach sowiaskich. Inne dowody czerpiemy z wykopalisk przedhistorycznych.

") Do porównania znaków symbolicznych pisma, monogram i run u roz-

maitych ludów, wzory przedstawione sa w dziele Faulmanna, Geschichte der Schrift.

Schriflsysteme aller Vólker der Erde, r. 1880.

•) Lekcy dc la Marche. L'art d'crire et les calJigraphes, w Hcvue des

queslions hisloriques, Paris. 1884. tom 35, s. 168.
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e ju za czasów króla Kadma Grecy uywali podobnego pisma,

od. Fenicyan powzieteg'o. Rzymianie, udoskonaliwszy pismo go-

sowe, rozpowszechnili je po wiecie, a tymczasem na Wschodzie

Ormianie, Arabowie, Hebraje i inne ludy ksztacili kady po

swojemu pismo gosowe, nadajc literom formy szczególnych

typów.

Z tego samego, co greckie pismo, róda, w gbokiej sta-

roytnoci powstaway Iceltyckie, skandynawskie i sowiaskie

runy, wynalazek których modziecza wyobrania ludów samym
bogom przypisywaa. Mieszkacy Islandyi dotd runy nazywaj

pismem Odina.^) Runy skandynawskie, pierwotnie suce do

oznaczenia pewnych przedmiotów, uywane byy take jako znaki

tajemnicze do odpowiedzi kapanów, do wróby i czarów,^) wre-

szcie do napisów na grobowcach i skaach, a nim pod rylcem

poetów islandskich wyksztaciy sie i do szerszych potrzeb jako

osobny alfabet, futork/^) zastosowane zostay.

W jakime czasie i w jakiej mianowicie postaci znaki pi-

mienne zjawiy si u Sowian? Odpowiedzi na to szukamy we

wzmiankach historycznych o cywilizacyi staroytnej Sowian.

Wszal< wedug poda skandynawskich Wanowie, t. j. Windy, ra-

czej Sowianie synli od dawna jako lud w naukach biegy. Do

*) Siogren, Ueber das Werk des Finn-Magnusen, 1842, s. 51, przyp. I.

») Ursprunglicli bedeutete das altnordische Wort run, im plur. r u n a r,

Worte und Red en, besonders geheime oder flusternde, von welcher

Bedeutung, bei ahnliclien AVórtern sich Spuren in vielen alten Europaischen Spra-

clien und naientlich den Golisch-Germanischen, Keltischen und Finnischen Iniden.

;Mit der Zeit ward jene Benennung natiirlich auf die stummen Schriftzeichen ange-

wendet. Siogren, jak wyej, s. 47—9. Wyraz runa pierwotnie oznacza czary, szepty,

mow, sad, wyrok, opowiadanie, powie, Kraszewski. Sztuka u Sowian, 255. — Der

Name run ist verwandt mit ryna ,.verborgene Dinge ergriinden", run, runa
„die vertraute Rathgeberin", — runi „der vertraute Rathgeber", ryndr „kundig,

Zauberer", im Gothisclien bedeutet runa „Geheimnis", Beralhung, Ratbschluss, im

AUhochdeutschen runa „Gemurmel. Rath", — runs „Springuell" (Ursprung) i t. d.

Faulmann. Illustrirte Gesch. d. Schrift, 34.-

10) Jak alfabet i azbuka wziy pocztkowo nazw sw od pierwszych liter

greckich i sowiaskich, tak i runy skandynawskie otrzymay nazw Futhork od swych

pierwszych liter: fe, ur, thurs, os, reid, kaun. Faulmann, s, 42.
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"Wanaheimii, to jest do ojczyzny Window, posyali Normano-

wie swych bogów i znakomitych mów dla poznania mdroci
nauk/^) pomidzy któremi syny pismo i piew, wedug island-

skicli wspomnie Venda = Runir zwane.'-) Do tego wy-

pada doda dawne wiadectwa historyczne: Konstantego Pur-

purorodnego o stwierdzeniu przez Chorwatów wasnem pismem

przysigi, któr . Piotrowi przy ochrzczeniu ich zoyli (r. 640),^^')

Thietmara o napisach na posgach bogów w chramie Rado-

goszcza,^^) Saksona Grammatyka o spisie 300 wojowników Swan-

tewita arkoskiego,^^; arabskich pisarzy o pimie u Sowian ru-

skich w X w.^'*) Zkde jednak pewno, e Sowianie pomor-

scy, chorwaccy, ruscy uywali rodzimego, a nie aciskiego, grec-

kiego, lub innego cudzoziemskiego pisma ? Pomników rytych na

gazach, ub pisanych na innych przedmiotach nie pozostao wcale,

a znajdywane okruchy urn,'^) kamieni, ^*^) lub wreszcie bol<i me-

11) Vani sapientes. Edda Saemundar, I, 22—23, 76— 77, 205— 206. Szafa-

rzyk, I, 158.

'-) Ausser dem Dithmar kannten auch die Islandischen Schriftsteller die

Wendischen Runen (Winda-Riinir). Thunmanns Untersuchung iiber die alte Ge-

schichte ein nord Yolker, 1772, s. 283. Szafarzyk, II, 737.

'") „Chirographis propriis datis Sancto Petro jusscruiU." Consl. Propli. de

Admiiiistrando . . . cap. 31.

1^) Interius dii stant manu facli, singulis nominibus insculptis. Chr. lii). VT,

cap. 17, w Bielowskiego M. P, I, 278.

1") Bóg Ranów Swantewit mia: trecentos equos desciiptos. Saxo Gram.

Historia, lib. XIV, p. 158 na odwrocie.

"*) Ibn-Fozlan okoo r. 920 opowiada, jak po spaleniu ciaa pewnego zmar-

ego Rusa, na grobie jego postawiono drzewo due, na którem przytomni napisali

jego imi, tudzie imi cara ruskiego, Harkawi, CKaaaHiii Mycy.ibMaHCKiiNTj niicaie-

Jieft o Ciaii}liiaXTj 11 PyccKiixl), 1870, s. loi. Ibn-an-Nadin, r. 987, wspomina, e
Russy mieli wasne pismo, które na drzewie wyrzynali. Harkawi, jak wyej, s. 240.

^') Wykopana w pierwszej poowie b. w. w olcolicy Neue Kóbelitz, w ol^)-

wodzie .Starogardskim, w ksistwie Mekenburg - Strelitz, urna gliniana, z napisami

runicznymi podaa powód do podniesienia pytania o grafice sowiaslciej. A ponie-

wa w Meklenburgu nie znalazo si nikogo, ktoby móg napisy na urnie przeczy-

ta, odesano j, okoo r. 1848, do Pragi, gdzie po zbadaniu przez Szafarzyka,

Hank, Erbena, Hanusza i Wocea, napisy na urnie za sowiaskie uznane zostay.

Napis przedstawia kreski proste, czasem ukonie postawione, niektóre z widami do

góry, lub odrostkami w dó. Uczeni czescy zawyrokowali, e znaki te maj podo^
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taliczne z napisami, jak mniemyja niektórzy, runic/.nymi, dotd

stanowi kwesty sporn i Bóg wie czy kiedykolwiek nastpi

moe jej rozwizanie."*) Có, przy trzewem zapatrywaniu si

biestwo do napisów na poskach prilwickich i wynaleli klucz do przeczytania

wyrazów: eba gamna ksansoa, t. j. hoc sepultruni principis (sacerdotis).

Rozwaajc wyrazy te archeologowie przyznali, e eba w sowiaskim znaczy to

samo co ewa, gamna = jam na, jama, grób, ksansoa od wyrazu k n a n z,

kn, knz, kne. Wszystko razem ma znaczy: oto grób ksicia (czy

ksidza?). Porów. Memoires des Antiuaires du Nord, 1848—9, s. 353— 7. Tame
i faksymile napisu na urnie.

**) Znalezione w okolicy Mikorzyna, powiatu Ostrzeszowskiego, w Ksistwie

Poznaskiem (r. 1856), dwa grobowe kamienie, z runicznymi napisami, poday po-

wód do nieporozumienia midzy archeologami: Siedmiu badaczy polskich rozmaicie

wyczytali napisy, jeden z nich ma znaczy: smir kmet Prowe, a drugi smir
woin Bogdan z Lenawoje, ale kady z badaczy znajdywa róne warjanty,

niezgodne z czytaniem innych. Porów. Przezdziecki. O kamieniach mikorzyskich

sprawozdanie, Kraków, r. 1872, s. 47, z wizerunkami. — Kazimirz Szulc. Auten-

tyczno kamieni mikorzyskich zbadana na miejscu, przez Dr. K. Szulca, Pozna,

1876, stronic 151. Po rozwaeniu kwestyi o tych kamieniach profesor Jagicz zwt-

pi o ich autentycznoci i mniema, e u Sowian run nie znano wcale. Archiw fiir

slavische Philologie. T. IV, r. 1880, s. 388.

*°) Przypadkowe odkrycie w Prilwitz, niedaleko Stargardu meklenburgskiego,

bronzowych posków bóstw pogaskich, w latach 1687— 1697, a wicej jeszcze

w kocu XVIII w. wywoao pytanie o znaczeniu napisów na tych poskach znaj-

dujcych si. Zdania badaczy podzieliy si. Jedni utrzymywali, e poski s po-

zostaoci po Obodrytach, inni za faszywe je ogosili. Wedug zwolenników auten-

tycznoci posków, runiczne na nich napisy maj niejakie podobiestwo do skan-

dynawskich, lecz w gruncie o wiele róne, albowiem alfabet sowiaski pokazuje

najmniej 18 osobnych postaci liter, a skandynawski mia ich tylko 15, chocia we-

dug znawców dawnego jeyka, potrzebowa przeszo dwudziestu. (Surowiecki. O cha-

rakterze pisma runicznego u dawnych barbarzyców europejskich. Sprawozdanie

r. 1822, wedug wydania Turowskiego r. 1861, s. 533). Napisy greckie na pos-
kach prilwickich badacze przypisuj wpywowi artystów greckich, którzy Sowa-
szczyzn zwiedzali. Oprócz tego alfabet prilwicki róni si od slcandynawskiego kszta-

tem liter, szczególnie B i E, podobnych do gagolickich B i E. Pisma o wzmian-

kowanych poskach stworzyy osobn literatur, rozwaanie której nie wchodzi

w zakres niniejszej pracy. Do porównania su: Masch i Wege. Die Gottesdienst-

lichen Alterthumer der Obodriten aus dem Tenipel zu Rethra, 1771; Rethra und

dessen Gótzen, 1773. Masch. Beitrage zur Erlauterung der Obotritischen Alterthii-

mer, 1774. (.-irimm. Ueber Deutsche Runen, 1821. Legis. Die Runen und ihrc

Denkmaler, 1829. Grimm. Abhandlung zur Litteratur der Runen, in Wiener Jahi-

biicher der Litteratur, 1828. L. Giesebrecht. Wendische Runen, in Baltischen Stu-

dien, VI, i Heft. Leyser. Ueber die prilwitzer Gótzenbider. Bericht der deut-

§cheq Gesellschaft zu Leipzig, 1844, ewezow, Uber die Aechlbeit des sogenann-
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na ten przedmiot, powiedzie mona? Bez wtpienia, zaprzecza

istnieniu u Sowian w staroytnoci ideografiki nie mamy pra-

wa. Brak pogaskich pomników nie dowodzi jeszcze, aby So-

wianie nie uywali znaków pimiennych, albowiem wiadomo, jak

arliwie misyonarze chrzeciascy, tpic bawochwalstwo, nisz-

czyli razem lady staroytnego kultu, nie szczdzc i napisów ru-

nicznych, jako pogaskich. Nawet w prawach norwegskich uy-

wanie run potpiano zarówno jak czary i wygnaniem a zabra-

niem majtnoci za podobne winy karano.^") Dalej, zaprzeczenie

istnienia u Sowian ideografiki sprzeciwiaoby si nie tylko przy-

toczonym wyej wiadectwom historycznym, ale i naturalnemu

rozwojowi cywilizacyi sowiaskiej, która moga postpywa nie

inaczej, jak u innych pierwotnych ludów, a wiadomo, e nawet

nisze rasy ludzkie posiadaj znaki pimienne wasnego utworu.-')

Wreszcie takie wiarogodne wiadectwo, jakie zoy mnich Chrabr

w kocu IX, lub pocztku X wieku, o uywaniu przez Sowian

kresek i rzez (czrty i riezy), które suyy do liczenia i wró-

by,"-) usuwa wszelk wtpliwo o posiadaniu przez Sowian wa-

snej grafiki w przedchrzeciaskie czasy. Jakaby to moga by
grafika? Chrabr objani, e to byy czrty i rezy, a mowa
sowiaska dostarcza jeszcze wyrazu: meta (nota), z którego

powstay: ruskie metelnik (notariusz) i nowsze; mietka,

ten obotritischen RunenDenkmaler zu Neustrelitz, iri Abhandlung der Wissenschaften

zu Berlin, 1826. Jean Potocki. Yoyage dans quelques parties de la Bas-Saxe, pour

la recherche des antiquites slave, fait en 1794, edit. 1795 w Hamburgu. Jencz. Sta-

wizny, w Casopis. Ma. Serbs. 1849. Lelewel. Polska wieków rednich, tom I,

III, 35, z wizerunkami posków bóstw pogaskich. Kraszewski. Sztuka u So-
wian, 1860 s. 287—309, poda dokadny opis przebiegu sprawy o autentycznoci

posków prilwickich. Hilferding. IIcTOpia Ea.l. C.iaB., 1855, s. 236. Dalej poró-

wnaj to, co powiedziaem w tomie II, s. 944.

20) Si quis vaticinationibus, runis, incantamentis, maleficiis, etc , deditus fue-

rit, — exul erit. Kraszewski. Sztuka u Sowian, s. 274.

-•) Porównaj wyej przytoczone Faulmanna Gesch. d. Schrift.

--) npt>hvie oy6o cioDfene HejiMtx;K KHiin,, h;k Hp-LiaMii 11 pfeBajui HbTtx;^

H raTaax;K, noranii c;Kme, Wedug wyd. Szafarzyk r. 185 1,
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nota, znaczek, pomita (signatura), priniicta, cecha, przy-

miot. -•'=)

Czrty i rezy w teraiuejsz»'-j mowie kreski, karby,
oznaczaj to samo co linije, rysy, a przez analogije i pi-

smo.-') Kreski, karby, wyrzynane na drzewie lub innych przed-

miotach, suyy za czasów pogaskich do obrzdów kultu, co

powiadczaj znaki w róne figury na popielnicach wyryte.-')

Tajemnicze sprawowanie przez kapanów pogaskich obrzdów

kultu nadawao znakom ideograficznym przymioty gus i czarów.

Trzymajc lud prosty w niewiadomoci, kapani bez wtpienia

byli gównymi znawcami i nauczycielami grafiki, któr wreszcie

moga posugiwa si i wadza wiecka, rozumie si w najbar-

dziej pierwotnej formie,-") A e rycie czert na twardych przed-

miotacli: drzewie, glinie, metalach, koci i t. d. stanowio w sta-

roytnoci przemys rzemielniczy, powiadczaj to osady z na-

zw Czertoryje.-')

*') Szczegóowe objanienie tych wyrazów i zgodno ich z grecUiem ypaipo)

i laciskiem scribo poda Szafarzyk, w dziele: Pamatky hlaholskeho pisemnictvi,

1853, s. 3.

"^) Czrta jest to czara, a czary oznaczaj nie tylko linije, lecz i gu-

sa, czarodziejstwa. Eeza odpowiada polskiemu wrb, staroczeskiemu v r z,

serbsk. porez, poreza = da, a staroruskie rez oznaczao procent. Perwolf,

w Jelinka Slovansky Sbornik, 1885, s. 117.

-•^) Na popielnicy znalezionej przy Holeszowicach w Czechach, znak na ksztat

krzya ^ ma by wyobraeniem boga gromów i btyslcawic (Peruna?). I. Hanusz.

Das Schriftwesen und Schriflthum, 1867, s. 7. Wreszcie porównaj to, co powie-

dziano w II tomie niniejszego dziea, s. 928.

"") W polowie biecego wieku uywano na Rusi, czci w Polsce, nawet

i teraz w niektórych miejscowociach, jak na przykad w Szczawrach powiatu iSieuskic-

go, gubernii Mohiewskiej, majtku Juliusza o Roszko%vskiego uywaj sie jeszcze

karby, t. j. dugi kawaek drzewa, jakby laska, na Biaorusi zwana birka, roz-

piowany wzdu na dwoje. Dla oznaczenia dni odbytej robocizny (dawniej pa-
szczyzny) skadano obie czci karbu razem i narzynano noem, lub pi tyle kresek

(rzez) ile dni odrobiono. Poczem jedna cze karbu zostawaa u pana. druga u ro-

botnika, który chocia nie znal pisma, móg jednak atwo policzy dni ciko odro-

bionej paszczyzny. Czy nie przypomina to sów Chrabru o kresach i rczach, /.a

pomoc których Sowianie liczyli i wróyli?

-") Czertoryje 1234 ubi taberna ecclesiae Oloniuc. Erben, Regesta,

s. 389; Czertomary 1223 w Czechach. Erben, 722. A s dotd: Czart o-
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Z tecfo, co wyej piowiedziano, okazuje si, e u Sowian

znaki graficzne byy w uywaniu jeszcze przed wprowadzeniem

chrzeciastwa, a czy wychodziy po za obrb ideografiki i clio

w czci zbliay si do pisma gosowego, to zostaje dotd nie-

rozstrzygnite. Próby uporzdkowania znaków graficznych, niby

run sowiaskich,-"'; oczekuj jeszcze gruntowniejszego badania

chyba z wykopalisk, bo innego materyau z epoki przedchrze-

ciaskiej, nie posiadamy. Z mowy sowiaskiej dowiadujemy si

jednak, e do W3'rzynania znaków graficznych praojce nasi uy-

wali najczciej deski bukowe. Ztd alfabet sowiaski w staro-

ytnoci zwa si buk w i c . Ale w jakime stosunku do b u k-

wicy zostaje buk w ar (elementarz?). Wedug nielctórych ba-

daczy b u k a r, b u k w a r oznacza w ogóle alfabet sowiaski,

tak ^amo jak b u k w i c a u Chorwatów oznacza alfabet gago-

licki. Obie nazwy pochodz od pierwiastku buk, raczej od

desek bukowych, w skutek czego b u k w a to samo, co

i deska znaczy.--'

j

Wczesne poznajomienie si Sowian poudniowych i zacho-

dnich, ze wiatem cywilizowanym, dostarczyo im mono uy-
wania lepszych, od desek bukowych, materyaów do pisania. De-

ry j a w Tarnopolsk; C z a r t o r y j a w Brzeask ; C z a r t o r y j a w Bukowinie.

Nazwa rodu ksit Czarloryjskicli bezwtpienia od osady Czertoryjów pochodzi.

28) Porównaj Surowieckiego. O charakterze pisma runicznego. Dziea wyd.

1 86 1, w kocu tablica porównawcza run s )wiaskich, hiszpaskich, germaskich

i normaskich.

-^) Wyraz buk wica Miklosic/, wywod/,i z niemieckiego bucha, B u c h e,

podobnie jak Szafarzyk staroslo\v. buk arb, grammaticus porównywa z gotskim

bókareis, librarius. Jednake niemiec. Buche nie jest specyalnie niemieckiem,

lecz indo-europejskiem (fagus). Z jakiego powodu slowias. buk ma by pozba-

wione swego pochodzenia, na wyczn korzy niemieckiego Bu eh er Wie man

im deutschen Buche, Buchenstab mit run-stab, skand, r u n a s t a f r, ags. run-staef,

ron-tafel mit einander yermittelt (Grimm. Runen, 6i, 71— 72) un 1 auch die be-

kannte Stelle bel Yenatius Fortunatus in dessen Briefe an Flavus (6 Jahrhundert)

„barbara fraxineis pingatur runa tabellis-' hinweisset: ebenso kónnte man iu sla-

vischen buk y, b u k w y n.it dem r.achgewiesenen d e s k y, Tafe'n vermitleln, die

immerhin von Buchhok gewcs^n ^ein konnten. Hanusz. Das Schriftwese 1, s. 14.
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ski zniky, ^^) ale e niegdy do pisania suyy, przypominaj to

deski Nowogrodu Wielkiego (r. 1207), pod nazw których poj-

mywano w XIII w. wszelkie pismo, nie koniecznie na deskach

drewnianych, lec/, i na innych materyalach pisane.'"')

3. Pismo gosowe.

Z doszych do nas pomników staroytnych dowiadujemy si,

e w Sowiaszczyznie od niepamitnych czasów do pisania uy-

wano dwóch alfabetów gosowych : g a g o 1 i c y, zwanej take

buk wica, dotd utrzymajcej sie w ksigach duchownych So-

wian katolickiego obrzdku, w Dalmacyi, i k i r y 1 i c y rozpo-

wszechnionej u Sowian wschodniego obrzdku. Zachodzi zatem

pytanie: któryme z tych alfabetów posugiwali sie Cyryl i Me-

tody podczas apostolstwa u Sowian?

Nie ulega wtpliwoci, i przystpujc do tómaczenia ksig

duchownych z greckiego na sowiaski jzyk, . Cyryl musia

mie pismo, zastosowane do dwików mowy sowiaskiej. Lecz

podobne pismo nie mogo by stworzone momentalnie: na to

potrzebny by czas duszy, — praca nie jednego zapewne poko-

lenia. Dla tego, wszystko to, co staroytne pomniki mówi o wy-

nalezieniu przez , Cyryla pisma sowiaskiego, wypada pojmy-

wa w ten sposób, e . Cyryl uporzdkowa i udoskonali pismo

sowiaskie, pocztek którego bezwtpienia dawniej ju kieko-

wa musia.

''<*) Dawniej powoywano sie na wzmiankowane w pieni o Sdzie Lubuszy,

„deski prawodatne", ale pieii ta ma by sfaszowan. Jednake w Czecliacli i Mora-

wacTi ksigi dóbr ziemskicli (die Hof- und Lelinen-Tafeln) dotd nazywaj d e s k y,

przez skrócenie d s k y, Landtafeln. Hanusz... jak wyej, s. 12.

-") W r. 1208 mieszczanie Nowogrodu "W., wzburzywszy sie przeciw posa-

dnikowi swemu Dymitrowi Miroszkinowi, dom jego zniszczyli i spalili, majtek i cze-

lad rozprzedali, rzeczy ruciome rozebrali, o czem wzmiankujc latopiscy, dodali:

a 'iTO „Ha j-L mi.Kax ", to KHasio ocTauiima . . . Jl,amn ,n. micbi Amutpobm

CBflTOC-.iaBy, a 6simc na iiiixt> óeai, MUC.ia." W latopisach Woskreseskim, Ro-

stowskim i innych objaniono ,.a 'ITO Ha ,l0CKax'L BT, nnCbMfe ociajiocb...

TO KHfl3io." Karamzyn. Hist. t. III, przypisek 128. — Szafarzyk zauwaa, e ju

w IX w. w Nowgorodzie W. pisano ewangelij i Rusk Prawd na pargaminie

,
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Mniemanie nasze potwierdza jeden z najstarszych pisarzy

sowiaskich czarnoryziec Chrabr,'^^) który piszc w pocztku X
w., z wielkiem zamiowaniem wasnej ni^rodowoci, powiada, e
Sowianie, przyjwszy chrzest, zniewoleni byli uywa pisma grec-

kiego i aciskiego „bez ustrojenia", bo jake ,.mona byo litera-

mi greckiemi pisa dokadnie bóg, ywot, z j e o, c r t k o w
c z a j a n i e, s z y r o t a, i t. d." ? I tak si dugo cigno. Ale

Bóg zlitowa si, i zesa Konstantego filozofa, który stworzy

38 liter, z nich 24 litery wedug porzdku liter greckich, a inne

14 wedug mowy sowiaskiej."^)

Nie posiadajc dziea Chrabra w oryginale, a tylko w ko-

piach niewczeniejszych nad w. XIV, nie moemy nic wyrzec

o postaci liter, wprowadzonych przez Cyryla do pisma sowia-

skiego, ani nawet o tern, jakimi literami sam Chrabr pisa. —
Tymczasem, w ywocie . Klemensa biskupa wielickiego, w Bó-

garyi, pisanym w pierwszej polowie X w., znajdujemy wzmiank,

e ten wity, ucze apostoów Cyryla i Metodego „wynalaz inne

a zatem w XIII w. tem bardziej nie pisano na drzewie, nazwa za desek pozostaa

z dawniejszych czasów. Star. Slow. II, s. 743.

*-) Sowo czarnoryzca Chrabra „o pimienach sowieiiskich" doszo do nas

w 12 rekopismach, a najdawniej drukowane zostao przy katechizmie ruskim, bez

oznaczenia miejsca i roku, lecz wedug mniemania znakomitego lingwisty Dobrow-

skiego, najpewniej w Wilnie midzy r. 1575 a 1580. Póniejsze wydania: W Wil-

nie przy gramatyce r. 1624 i w Moskwie przy Azbuce (elementarzu) u Burcowa r.

1637. (Bodiaski. O BpeMOiiii npoiicxo;Kjenifi c.iaBaHCKiix'b niiChMeiiT. r. 1855 s.

187 i 343). — W biecym wieku prace Chrabra wydali: Kalajdowicz, w dziele

loaiiiiT. OKcapxx 6o.irapcKiii r. 1824 s. 189. Szafarzyk ,0 pismenach slovanskych

V Praze r. 185 1, wszystkiego stronic 5; Hanusz w Archiw fiir Kunde oesterreichi-

scher Geschichts-Que]len tom XXIII. r. 1860, s. 3—101, tekst sowiaski z ttóma-

czeniem niemieckiem i objanieniami.

^') i stwori im pismena tri desfe i osmt, owa oubo po c z i n o u gn>czii-

skych pismen, owa e po slowjestjei rjeczi" . , — Wyraz po c z i n u nie oznacza

tu formy, lub postaci liter, jak si niektórym wydao, a tylko porzdek, bo wyraz

czin w starej Stowiaszczyznie ma jedno znaczenie: porzdek, ordo; czini-

ti, ordinare, czinienie, ordinatio; czinoAvnik, taktikos po gre-

cku, princeps po acinie (Miklosicz, Lexicon s. 196).

Dalej Chrabr powiada: Se e st' pismena sowjeska, sice a podobajet' pisati

i gagolati: a, ó, li, r, i proczaja dae do /A (js) i ot sich st czetyre medou destb-

ma podobna grijrzLskym pismenem. a, is, r, j, e, 3, i t. i!., a czetyri na de.stL po

slowjeskou jzykou, ie st sna ó, /K, 3, u, «i, ni, m, Tj, bl, L, t, K), i^, i\.
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pismo, doskonalsze od tego, które mdry Cyryl wymyli." ^4^

Okazuje si, e ju w X w. wiedziano o dwóch alfabetach so-

wiaskich, a jakie to byy alfabety postaramy sie objani w na-

stpny sposób.

Od XVI w. pisarze sowiascy starali si objani pochodze-

nie dwóch alfabetów sowiaskich. Mniemano, e gagolica jest

dzieem . Hieronima (346—420) i dla tego zwano j pismem

hieronimowskiem, niekiedy b u k w i c .'"'') Drugi alfabet so-

s-i) Excogitavit etiam alias litteianim fonnas, quae praebeieiit majorem per-

spicuitatem, quam qiias sapiens Cyiillus invenerat, et per illas formas universpm

scripturam a deo inspiratam et panegyricos sermones martyrumue et sanctorum di-

yinorum vitas et carmina sacra tradidit. Grecka legenda o . Klemensie, wedug
wyd. Szafarzyka, w Pamatky hlaholskeho pisemnictvi 1853, s. 59 caput 14. Prze-

drukowana co do sowa w Bilbasowa KiipiiL-n. h MeGO^iu r. 1871 pod nazwa le-

genda Ochridica caput 14 s. 305. — Wczeniej jednak wydal ja "Wiktor Grygoro-

wicz w urnalu Ministerstwa owiaty. Petersburg. 1847, tom LIII s. i— 24, z rko-

pismu XIII w., odkrytego przez niego w Ochrydzie, jak mówi w dziele: 0"iepK'b

nyieiuecTBia no Jajponcficicou Typuiii. 1848. s. 118. 123.

^^) Soweski gramatyk XVI w. Adam Bohoricz i biskup olomuniecki Du-

brawski (1553) szerzyli wiadomo, e glagolica przez . Hieronima wynalezion zo-

staa. W tym kierunku pisali Czesi: AVeleslawin (j 1599) i Amos Komenski (f 1670),

tudzie chorwacki uczony, franciszkanin, Rafa Lewakosvicz (f okoo r. 1650) i Dal-

niatyniec Jakób Karaman (-}- 1771). Tymczasem Dalmatyniec Pastricz (-j- 1708) mnie-

ma, e glagolica rozwina si z kirylicy, a rektor seminaryi dubrawnickij, hrabia

Klemens Grubiszyc [f 1766) utrzymywa, e glagolica starsz jest od . Hieronima

i do czasów staroytnych Getów, wedug niego Sowian, odnosi j. — uyczanin
Abraham Brancel (Francel f 1740) i Morawianin Jan Strzedowski (f 1715) prze-

konani byli, e . Hieronim pisa glagolica. Podobne przekonanie, jak mniemaj

uczeni, powstao jeszcze w XIII w., kiedy Filip bislvup seski uprosi papiea In-

nocentego IV, aby zaleci do suby boej jzyk sowiaski, a papie usuchawszy

bisliupa, da mu pismo (r. 1248), w którem wzmiankowa, e w Chorwacyi jest oso-

bne pismo, wynalezione przez . Hieronima i przez niego do odprawiania naboeii-

stwa uywao si. Niebrakowalo wszake innych oryginalniejszych pomysów. Frisch

w Origo characteri slavonici vulgo Cyrillici et Glagolitici.. Berlin 1727 wywodzi

gagolic z kirylicy, jako zepsut przez kopiistów ; Durich w Dissertatio de Slayo-

Bohemica Codicis versione. Praga. 1777, szuka róda gagolicy w runach i oskij-

skich pismach; Linhard w Yersuch einer Geschichte v. Krain. Laibach. 1788, wy-

wodzi gagolic z greckiego, a Alter (1778) wywodzi j z aciny i t. d. Do po-

janienia szczegóów su: Szafarzyli, Pamatky, hlaholskeho Pisemnictvi. 1853. Te-

goii autora. Ueber der Ursprving und' Ileimath des Glagolitismus. Praga. 1858.

Wenelin. IIcTopiiKO-KpiiufiGCKiji liSLiCKaiiia, t. II 1841. Bojdaski. O BpeJieiiii

npoiic.\o-/Kjr.-iiia c.iai}>iiiCKiix'b niiCLjiein.. Moskwa 1855. Eacki. Fr. Pismo slovjen-

sko, Zagreb. 1 86 1. — — Rettel. Cyryl i MeloJy. Pary 1871. Jagicz. Honpoct



wianski, uywany u Sowian wschodnieg-o obrzdku, dopiero

w XVI w, w Tubingen, przy wydawaniu ksig religijnych dla

Sowian poudniowych, w celu szerzenia pomidzy nimi reformy

religijnej, nazwano kiry lica. W Polsce alfabet ruski, w XVI
w., zwano h a h o 1 i c .'^") Wreszcie a do koca prawie XVIII

w. nic gruntownego nigdzie nie powiedziano. Dopiero, gdy cze-

ski historyk Gelazyusz Dobner, uwagami swemi o starszestwie

gagolicy od kirylicy-^'), wywoa gbsze zastanowienie sie nad

t kwesty synnego filologa Józefa Bobrowskiego, — rozpoczy

si poszukiwania dawnych pomników pisma sowiaskiego i kry-

tyczne nad nimi zastanowienie sie,

W kocu XVIII w. znano jeden tylko staroytny pomnik

gagolicki, mianowicie psaterz, pisany przez mnicha Mikoaja

r. 1222, na przylegej Dalmacyi wyspie Rabie (Arb), ze starszego

psaterza. Bobrowski, odrzuciwszy stanowczo mniemanie Bobnera

o starszestwie gagolicy od kirylicy, wyobrazi sobie, e chorwa-

Kiipii.LTt 11 Mcoojtiii Ul. c.iaiifliiCKoii a>ii.io.ioriii 1885. Tego autora. ^leiBipe

KpiiTiiKO-na.ioorpa<Mi'iecKi« CTaTi,n r. 1884. — Broz Iwan. Crtice iz hravatske knji-

evnosti. 1888.

•''«) Kronikarz .Stryjkowski r. 1586 pisa: Cesarz Micha Kuropalates wszyst-

kirr. Bugarom i Slawakom posa za upominek litery Hlaliolskiei Az, A, Bu-

ki, Wiedzi, etc, które na ten czas z greckicli nowo byy wymylone i wynaezione

gwoli Slawakom. Tych liter, jako pospolicie bywa rzecz kada nowa wdziczniej-

sza, zaraz sie chwycili Bugarowie, Serbowie, Dalmatowie, Karwaci i Russacy i tymi

literami sprawy swoje i kroniki dopiero pisa poczli, nietylko tych spraw porzdek
w ksigi znoszc, które si na tenczas u nich i przez nich dziay, ale te i ony rze-

czy, i dzieje, które od starodawnych przodków swoich mieli, hlaholskim pismem

ku wiecznej pamitce w ksigi swoje spiiowali. Kronika t. I. s. 89. Stryjkowski,

jak wiadomo, czerpa wiadomoci przewanie z kronik ruskich na Litwie. A ponie-

wa w XVI w. na Rusi nie innerai, jak tylko cerkiewno -sowiaskiemi (kiryickie-

mi) literami pisano, oczywicie wic, e zwyczajne kirylickie pismo, za czasów Stryj-

kowskiego, h a h o 1 i c a zwano.

3'). Najprzód w uwagach do kroniki ITajka, w latach 1761— 1772, póniej
w odpowiedzi na zarzuty Dobrowskiego, napisa w Abhandlungen der Bohmischen

Gesellschaft der "Wissenschaften (1785) rozpraw: ob das heut zu Tage so gnannte

Cyrilische Alphabet fiir eine wahre Erfindung des heiligen slavischen Apostels

Cyrills zu halten sey. s. 101— 139. Dobnera popar jeden tylko Anton uyczanin
w dziele : Yersuch iiber die alten Slaven. Lipsk. 1783—89, twierdzc, e glagolica

starsz jest nie tylko od grecko- sowiaskiego pisma, lecz i od samego . Hiero-

nima,

Tom UJ, 10



ckim i (.'almackim Sowianom dopiero w XIII w. zachciao si mie
naboeslwo we wasnym jzyku, ale e nie mogli przej na obrz-

dek o-recki. wymylili wic litery gagolickie, a przetómaczywszy

msz z jcz}'ka aciskiego na sowiaski, literami gagoliclciemi,

pucili pogosk, e jalc litery, tak i msza niemi napisana, s dzie-

em . Hieronima ze Strydonu, aby pod zason tak znakomitego

ojca kocioa, atwiej U7,yska od papiea pozwolenie. Olniony

tak wysokim autorytetem, Innocenty IV pozwoli w r. 1248 na

odbywanie naboestwa w jzyku sowiaskim i uywanie liter

gagoickicln. — Byo to wnec wedug Bobrowskiego po prostu

oszustwem. Dla mocniejszego poparcia swego urojenia, Bobro-

wski znalaz i oszusta. — Ofiar pad poczciwy Mikoaj z Raby,^^)

a Bobrowski nie przestawa twierdzi, e gagolica nie jest star-

sz od mniclia z Raby.-''') Z drugiej strony zawiadczenie w bulli

Jana VIII r. 880,'"^') tudzie legend i innyci pomników staroy-

tnycli, e . Konstanty (Cyryl) by wynalazc pisma sowiaskie-

go, zdawao si niezbitym dowodem starszestwa kirylicy.

Tymczasem Soweniec Kopitar, zbadawszy w paryzkiej bi-

bliotece (r. 18
1 5) rkopism alfabetu gagolickiego, tale zwane

Abecenarium Bulgaricum, przez filologów francuzkicli

''^) Rkopism Mikoaja z Raby dzi ju, stracony, ale polegajc na v\'iadectvvach

takich uczonych jak Lewakowicz, Assemani i Karaman, moemy by pewni, e
wszystko, co dawniej o tym rkopimie mówiono, jest prawda. Otó ów Mikoaj sam

objani, e paslter? skopijowa (l222 r.) z daleko starszego rekopismu, sporzdzo-

nego na rozkaz Teodora, ostatniego tego imienia arcybiskupa salonijskiego. — Do-

browski, majc na wzgldzie, e Salona zburzona przez Chorwatów w poowie VII

w., e ostatnim jj arcybiskupem by Teodor III i e Sowianie, bdc wtedy po-

ganami i burzc kocioy, niepotrzebowali ksig chrzecia.skich, z oburzeniem na-

zwa ^Mikoaja z Raby kamc, oszustem. Rzecz jednak w tern, e po zburzeniu

Salony w drugiej poowie YII w., arcybiskupstwo przeniesione zostao do Spalatro,

ale nieprzestawao zwa sie Saloskieni. Arcybiskupem saloskim w Spalatro rzeczy-

wicie by Teodor 880— 890, a by ostatnim tego imienia a do XIII w , kiedy pi-

sa Mikoaj z Kaby. — O tern poucza Farlati. Illyricum Sacrum rysi, 1817 I s. 8.

"'>) Najprzód w dodatku do ailykulu: Ueber das Alter der bohmischen Bi-

bcliibersetzung, w Abhandlungen einer Priyatgesellscliaft. B. V 1782 s, 318—322,

póniej w innych pismach. Porów. Jagicz. Donpoci> o Kiipii.i.rt 11 Meooiiin s. 41.

*'>) A, 880 Literas deniue fclavinscas, a Constantino quondam philosopho

repertas... Jirben. Regesta, s. 18.
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odnoszone do XI w.^^) nabra przekonania o mylnoci pogldó\v

Dobrowskiego i o tern go otwarcie zawiadomi. Bobrowski od-

powiedzia, i niewlerzy temu, ab}^ gagolica istniaa ju w XI w.

i z takiem przekonaniem pozosta a do mierci (r. 1829). Wszake
poruszenie kwestyi o pocliodzeniu gagolicy wywoao nowe poszu-

kiwania w Pradze, Moskwie, Petersburgu, Warszawie i w innyci

miejscaci Sowiaszczyzny. Szafarzyk, podobnie jak Bobrowski nie-

podziela zdania Kopitara o starszestwie gagoicy, ale i niewidzc

monoci podtrzymywania uporczywego zapatrywania si na jej

pochodzenie Bobrowskiego, wymyi cakiem now liipotez o usi-

owaniu jakiego Balmatyca, w r. 1064, do wynalezienia na korzy
adeptów kocioa Zaciodniego, nowego alfabetu, rónego od kiry-

licy, aby wyjtki z ksig cyrylskich snadniej byo skry, dla atwiej-

szego za rozszerzenia alfabetu tego, Balmatyniec puci pogo-

sk, jakoby wzmiankowany alfabet zosta wynaleziony przez .
Hieronima. Balej Szafarzyk puci si na domys, jakoby z po-

moc nowego alfabetu spodziewali si fpapiee??) przycign do

siebie Sowian greckiego obrzdku, zostawi im liturgij sowia-
sk, lecz za pomoc nowych liter (gagolickich) wprowadzi ob-

rzdek kocioa Zachodniego.^-j

Przypadkowe odkrycie w bibliotece hrabiego C!oz'a w Try-

dencie, rkopismu gagolskiego w r. i<S3o, usuno wszelk wt-

*') Porównanie tego abecada z kodeksami hrabiego Clotza i Watykaskim
poda Kopitar w dziele Glagolita Clozianus, o którem wnet powiemy. Faksymile

tegoi Abecenarium znajdujemy w dziele Martinowa. I.es manuscrits Slaves de la

bibiiotheque imperiale de Paris. 1858.

^-) Geschichte der Slavischen Sprache und Literatur nach alien Mundarten
r. 1826 s. 239— 24 r. Powstajc przeciw hipotezie Szafarzyka wspóczesny mu pi-

sarz moskiewski Jurij Wenelin, zawoa: „kamstwo! Na soborze saloskim r. 1060

duchowiestwo lacislde nietylko nie tolerowao alfabetu glagolickiego, lecz owszem
rzucio na anatem-" A dalej wykazujc niedorzeczno wywodów Szafarzyka, nie-

potrzebne insynuacyje, ponne domysy, Wenelin doda, e we wszystkich „niezbitych"

dowodach Szafarzyka „irtTi> nc TO.ibKO ecTecTBeiiiiocTii, HO n sjpaBoro CMBic.ia"

(nie ma nietylko naturalnoci lecz i zdrowego rozsdku). Przy tem Wenelin do-

ciwszy i Bobrowskiemu za mnich.i arbejskiego (z Raby), stanowczo twierdzi, e
glagoicu starsz jest od kirylicy. IIcTopiiKO-Kpimi'JCCKiii iiuuCKdiiiJi, r. 1841 tom
11 s. 177.
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pliwo wzglden? starc>>} tno.ci glagfolicy. Dobrowski ju nie

y], a Kopitar, zlauawszy znali ziony pon.nik, w) dal go pcd

tytuem Glagolita Clozianus w r. 1836. — Bystry umys badacza

oceni od razu znaczenie i donioso odl<;rytego rlopismu, owie-

ci go swemi uwagami i tern staroytno pisma gdgolickiego

zapewni.''-') Odtd niepodobna ju byo czeml<olwiek zbywa

kwestyje o pocliodzeniu gagolicy. Dwa typy pisma sowia-

skiego widocznie wiadczyy o ich staroytnoci. Wypadao wy-

rzec: które z nicli starsze i które pierwotnie uyte zostao przez

. Cyryla i Metodego do spisania ksig duchownycli sowia-

skich? Niepewno ogarna badaczy. Zgodnie z Kopitarem Mi-

cha Wiszniewski wyrzek, i pismo gagolskie, czyli b u k w a,

dawniejsza jest od kirylicy^^). Podobne zdanie owiadczy Wenelin,

a serbsli uczony Drogosawlewicz^'') stara si udowodni, e ga-

golica starsz jest od . Hieronima. Znaleli sie i przeciwnicy

Kopitara, nieprze..tajcy twierdzi o starszestwie kirylicy od ga-

golicy,'"') ale w najkrytyczniejszem pooeniu znalaz si Szafarzyk.

Niezadugo przedtem (w r. 1826) rzuci on podejrzenie na sobór

salosl<i r. 1060, jakoby w skutek yczenia tego soboru wymy-

lono pismo gagolickie i zwali na jakiego Dalmatyca win a te-

raz, w obec wietnych dowodów Kopitara o staroytnoci gago-

licy, przekona si o zudzeniu, które go na drog bdnycli do-

mysów popchno. Wypadao przyzna si do omyki, lecz i tu

Szafarzyk waha si. Tymczasem podróe po Turcyi, odbyte przez

•*'') Glagolita Clozianus, id est codicis glagolitici inter suos facile antiuissi-

mi, olinn, dum integer erat Veglae in thesauro Frangepaniano, habiti pro s. Hiero-

Bymi bibliis Croaticis, supparisue adminimum Cyrilliano Obtromiri NoYOgiadenn^^,

leipsanon foliorum XI[ etc. eddidit Bartholomeus Copitar. Yindobonae 1836 in fol.

••*) Historya literatury polskiej. Kraków. 1840. tom I s. 167— 172.

*"; Identyfikujc nazwy gagolicy z nazw pisma gotskiego, Wenelin zacie-

mni! spraw starszestwa gagolicy od kirylicy. IIcTopinfO-h-lniTiiyeCKiil li3HCKania.

Tom II s. 182— 204. ITocTimaicb C.iaBciiCKii cioua ii.iii niic-MciiocTb, KaKna c u

KaKua ijn-ua, ;ia e y Cop6ci{OMX many., o.ii) A,xaMa itparocan.it.iMiTa. Y Beorpa.iy

1840, in 12-0 sir. 140. Bodianski. O liiif.Meiiii iii)oiitXo>K,x<iii!i (•.7iir.}iiiCKiiX'i. iiikij-

Meiii s. 296.

*'^) Maciejowski Wcclaw, podobnie jak Szafarzyk, glcgolic n\\ aal za wy-

nalazek XI w. — Painitiiiki. r, 1839, lom 1 s. 75, lom II s. Ii.
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profesora Gryg-orowicza w r. 1844—5*') i archimandryte Porfirego

Uspieskiego w r. 1845— 6, tudzie zebrane przez nich pomniki

gagolickie, wybornie stwierdzay zdanie Kopitara.

Grygorowicz, niezwaajc na sprzeczne z nim zdania rosyj-

skich slawistów,*^) ju w r, 1851 wyrzek, i z dwóch alfabetów

sowiaskich, jeden musia zjawi sie wczeniej ni w IX w. a ta-

kim alfabetem jest gagolica, która by moe pocztkiem swym

siga w bardzo odlege wieki. ^^j Zdanie swe Grygorowicz po-

powtórzy i w póniejsze lata/^'')

Pod ciarem nowoodkrytych przez Grygorowicza i Uspie-

skiego pomników gagolicy, Szafarzyk ujrza sie zniewolonym

dawniejsze swe przekonania zmieni nieco na korzy gagolicy.

Dopuszczajc mono zjawienia si jej w tym czasie, kiedy wy-

gnani z Morawii uczniowie Metodego, do Bógaryi przybyli, Sza-

farzyk mniema, e jeden z nich, najpewniej . Klemens, biskup

Wielicy (887—916), jak wzmiankuj legendy, wynalaz inne od

kirylicy pismo, mianowicie gagolicc.'^i) Popierajc zdanie swe

^') OyepKT, nyieuiecTuia no EBponeficKofi Typui". Kaza 1848 in 8, stro-

nica 214. — Na jednym egzemplarzu, tego wielce ciekawego dziea, ofiarowanego

autorowi niniejszej pracy w r. 1862, Wilitor Grygorowicz podówczas profesor uni-

wersytetu kazaskiego, napisa na okadce, po polsku, objanienie trudnych okoli-

cznoci, w jakich sie on podczas wydania swej pracy znajdywa.

^8) Najprzód Preisa, prof, uniwersytetu petersburgskiego, potem Izmaela Srez-

niewskiego, który zajwszy w Petersburgu katedr po zmarym Preisie, odrzuca

domysy Grygorowicza o gagolicy. Jagicz. KiipiMiT. II Meoojiir. 1888 s. 53,

••9) Rozwaaj.'jC rkopismy greckie i cyrylskie Grygorowicz znalaz w nich

wtrty i przypiski gagolickie, powiadczajce, e w wielkiej czci Sowiaszczyzny

gagolica uywaa sie jako zwyczajne pismo. A dalej rzek: BOOuuio fl;)Biin. r.iaro-

-iiiTU jpeuirtiiiiiiif. Cb. liiipii.i.iTj iiauif.n. r.iaro.iiiTy, a Meoo.iiii rBMtcTfc ci. Kn-

piu.iOMi.) noc.i oópaTii.iT) oe u rpcieoKiii a.i-paBiiTT. bt. jpyryio cMaBaiiCKyio aa-

fiyicy (Kiipii.iimy;. O siia-ieiiiii II,epKOBiio-C.iaBaiicKaro HsbiKa. I85I. s. 57—67.

>^) W artykule „O jpeBiieii niiCbMeiiiiocTii CiaBaiiT." Grygorowicz z ogro-

mnym zapasem erudycyi zbijajc swych przeciwników, dowodzi, e . Cyryl uywat

do pisania gagolicy, któr móg znale i w Chersonesie Tauryckiem, jak wzmian-

kuje pannoski ywot Cyryla. CiaTtii Kacaiomifica jpcciiaro cianaiicKaro a:3biKa

Kaza, 1852, str. 69.

5") Prvovck hlaholskeho pisemaictvi. Cas. C. M. 1852. powtórzone w III
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•

now5'm opracowaniem kwestyi o glagolicy i bdc ju mocno

zachwiany w dawniejszem przekonaniu, Szafarzyk w r. 1853 wy-

rzek, i domniemanie o pochodzeniu pisma sowiaskiego jest

jeszcze w zawieszeniu i oczekuje w przyszoci dopiero sprawie-

dliwego rozpoznania. •'•-j Gdy jednak w r. 1855 doktor Hófler

w Pradze znalaz, wklejone w okadzce bardzo ozdobnego rko-

pismu aciskiego z w. XI, dwie pargaminowe karty gigolickie,^^)

Szafarz)'k przekona si nareszcie, i wszelkie jego usiowania do

podtrzymania starszestwa kirylicy w niwecz si obracaj. — Zba-

dawszy z ca usilnoci nowoodkryte karty, zastanawiajc si

nad ksztatem liter, pisowni, punktuacy i atramentem, Szafarzyk

wyrzek, i rkopism ten musi siga przynajmniej pierwszej po-

owy X w., e zwroty mowy w nim s sowiasko - morawskie

i e zatem pow\sta w tej miejscowoci, w której . Metody nau-

cza. — Takim sposobem, po trzydziestoletniem prawie obstawa-

niu za kiry lica, Szafarzyk w r. 1858 znalaz si w koniecznoci

zgodzi si z przeciwnikami swymi i przyzny starszestwo ga-

golicy.-^*)

Wygoszenie zdania takiej naukowej powagi, jak si szczy-

ci w owym czasie Szafarzyk, wywoao ywe zainteresowanie

si badaczy rzeczy sowiaskich. I gdy jedni, trzymajc si

uporczywie dawniejszych pogldów, obstawali za starszestwem

kirylicy, •'^•^) inni w myl Szafarzyka, rozwijali wypowiedziane

tomie dziel Szafarzya, wyd. 1865 str. 211 i nastpne, Wzgldem wynalezienia przez

. Klemensa innego pisma, ni te jakie . Cyryl wymyli, patrz wyej cytat 34.

•'-) Pamatky hlaholskebo pisemnictvi. 1853 s. VI punkt 8, — tudzie str.

X Lvr.
•"•) Fakssmile lycli kart ogoszone zostay w Abliandung der K. Pohmi-

schen Gesellschafl der Wissenschaft tom X. Praga 1857. Jest to dziesi krótkich

hymnów, czyli Swetiln z oLjunieniami Szafarzyka. Osobna odbitka z tego wy-

dania, pod tytuem: Glagulische Fragmente herausgegeben von Hófler und P. J. Sa-

farik. Praga 1857 in 4O str. 61. V tablic.

^*) Ueber den Ursprung und die- Heimath des Glagoliiismus 1S58. — O po-

szukiwaniach Pzafarzyka ogosi Ginzel, w dodatku do Geschichte der Slavenapostel.

i?i str. ,107—170. — Porów. Jagicz. Bonpoci. o KiipiU-rt 11 MeooAin. s. 59.

'') I/.bera. Kiry i Method nepsali nigdy hlaholski ne kirylski r. 1858 —



przez niego zdanie. '^^z Ruch literacki najbardziej wzmóg si

w IMoskwie. Tam Bodjaski, pogrony cakiem w badania sta-

roytnych pomników podobnie jak Grygorowicz w Kazaniu, ju

w 1855 r. wypowiedzia swe przekonanie, e cliocia nie moe
jeszcze zgodzi si na starszestwo gagolicy, lecz opierajc si

na najnowsze dane, chtnie udziela jej miejsce w jednym z kiry-

lic wieku, lub wnet póniej. '^^) Chomiakow dowodzi, e gago-

lica jest staroytnym pomnikiem wznowienia rzez (p-si)) mni-

cha Chrabra, i e szerzya si na Zachodzie, a kiryUca na Wscho-

dzie,^^) Pogodin (-|- 1876) skania si do przyjcia zdania Sza-

farzykowego o staroytnoci gagolicy „któr zna ju . Cy-

ryl."-^^) — Sowem ruch w opracowaniu podjty Icwestyi szerzy

si po caej Sowiaszczyznie, liczba dzie powikszya si do ta-

kiego stopnia, e z nich osobna literatura powstaa. Zwrómy
nwag na waniejsze prace.

Synny profesor uniwersytetu zagrzebskiego kanonik Raczki,

wydawca znakomitego kodeksu watykaskiego, gagolic pisa^

nego w pocztkach krzewienia chrzeciastwa u Sowian, zba-

dawszy cechy lingwistyczne wzmiankowanego kodeksu, przyszed

do przekonania o gbokiej staroytnoci gagolicy. Wedug nie-

go, najwikszy rozkwit pimienictwa w Bógaryi przypada na

czasy cara Symeona (r. 893—927). Najstarsze pomniki pisane

s gagolic okrg, potem greclco-sowiaskiem pismem. Z po-

cztku gagolic i kirylica walcz o pierwszestwo, ale póniej,

jak wskazuj palimpsety, powierzch gagolicy pisane kirylica,

w Moskwie Wiktorów i Hilferding mocno obstawali za starszestwem kirylicy. Po-

godin. CóopKliKTj r865. s. 172— 192. Szczególnie przeciw Szafarzykowi powstawa Hil-

ferding.

58) Hanusz. S\v;'ity Kiryl nepsal kyrylsky ne hlaholsky. 1857. Odbitka

z Pojednani Kral. Cesk. spolecnosti nauk. Póniej. Das Sciriftwesen und Sclirit-

thum der bóhmisch-slaviscben \ ólkerstamme. Praga 1867.

5') Bodjanskij. O BpejieHii npoiicxo>iaenia CiaDancKiiNT. niiCLMen^, str.

317-8.

68) Pycch-aa Eectja r. 1859, t. V, s. i— 12.

''») Kiipii.Liio-MeoQ4;. CSopHuic, 1865, s. 126.
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a pod koniec XII w. gagoUca w Bógaryi znika."") Miklosicz,

owiadcz3'wszy si od dawna za starszestwem gagolicy,"^) zau-

way, e rónice pisma gagolickiego od cyrylickiego stanowi

nie tylko formy pisma, lecz i sam jeyk pomników i e najdaw-

niejsze pomniki gagolickie pisane byy w mowie soweskiej."-')

Nowsi badacze Tajlor i Geitler, porównywajc najstarsze litery

gagolickie z literami innyci alfabetów, wypowiedzieli róne zda-

nia. Pierwszy z nici twierdzi, e najstarsze litery gagolickie

s jednakowe z greckiemi minuskulnemi literami,*'''') Geitler w al-

fabecie gagolickim upatruje wpyw nie tylko greckicli uncial-

nych i rzymskicli liter, lecz nawet i albaskiego alfabetu. We-

dug jego iypotezy, u Slownan w Bógaryi i na poudnie od niej

uywano greckiego uncialnego pisma, a u Sowian w Macedonii

ssiednicli albaskicli liter, z czego powsta zarodek gagolicy.**^)

Zbijajc zwyciezko iypotez Geitlera profesor Jagicz powiada,

80) Przekonania swe Raczki wypowiedzia najprzód w dziele: Pismo slovjen-

sko, 1861, póniej w dziele: Assemanov iii Yatikanski Evangelistar, 1865, s. CXIX,

Póniej w czasopimie „Rad jugoslavenskie Akademije", tom II, 36. Riedko slo-

vensko pismo u vatikanskom rukopisu.

*") Artyku „Glagolitisch", w Encyklopedyi Ersch. Grubera, 1859, s. 403 do

422. Patrz Jagicz, Bonpocx o Kup. 11 Meo., s. 52.

*2) Die pannonischen Denkmaler zerfallen nach dem Alphabete in dem sie

geschrieben sind, in glagolitische und in Cyrillische, ein Unterschied der nicht nur

die Schrift, sondern auch das Alter trift, indem einige der glagolitischen Quellen zu

den alleraltesten Denkmalern der Altslovenischen, ja der Slavischen Sprache iiber-

haupt gehoren. Miklosich. Altslovenischen Formenlehre in Paradigmen, 1874. Ein-

leitung, s. XIII.

^') Najpierw w Archiv fiir Slavische Philologie, V, s. 191, powtórnie w dziele

jego: The Alphabet an account of the Origin and Development of Lettres, by Isaac

Taylor. Vol. II, 195— 207. Jagicz w sprawozdaniu, wzmiankowanem w nastpnym

przypisku s, 185.

**) W recenzyi licznych prac archimandiyty Amfilochia i Wsiewooda Miil-

lera. kt. Bonpocy o CiaciincKoii aaóyKfc, w urnale Minis. Ow. 1884, profes. Ja-

gicz bierze pod rozwag prace Leopolda Geitlera. Die Albanesischen und Slavi-

schen Schriften, mit 25 phototypischen Tafeln. Wien,' 1883. Nie ograniczajc si

krytyk hypotezy Geitlera, posunit a do szczególowego rozpatrzenia liter glago-

lickich, kadej z osobna, Jagicz wypowiada stanowczo swe zdanie, przez co recen-

zya ta nabiera znaczenia badania wielce pouczajcego. Praca Jagicza, jako osobny

dodatek umieszczona w Sborniku Akademii Nauk Petersburg., wydziau jzyka i lite-

ratury rosyjs. Tom 33, r. 1884. Ofieib o npncy/KAeHiu .loJioiiocoBCKof upewiii.
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e wtedy, kiedy sie u Sowian wytwarzao pismo, alfabet alba-

ski nie istnia jeszcze. Na pówyspie Bakaskim Sowianie, pod

wywem cywilizacyi byzantyskiej i kultury greckiej, uywali

greckieg'o pisma uncialnego i minuskulnego (kursywy), jak po-

wiada Chrabr „bez ustrojenia". Konstanty nietylko uporzdko-

wa pismo, lecz by reformatorem pisma greckiego na korzy
sowiaskiego. Rozbiór krytyczny staroytnych pomników i pa-

leograficzny charakter obu alfabetów wskazuje, e kwestya star-

szestwa jednego z tych alfabetów najatwiej sie rozstrzyga na

korzy gagolicy."^) Car bógarsld Symeon i jego przyboczni,

poczuwajc jak przeszkod stawiaa im gagolica do zblienia

sie z cywilizacy byzantysk, starali si, zamiast alfabetu ga-

golickiego, który si równa pismu greckiemu minuskulnemu,

wprowadzi charakter odpowiedni greckiemu uncialnemu (lite-

rackiemu) pismu. To wanie stanowi kirylic. Przewaga jej staa

si nie w skutek tego, aby alfabet cyrylski wytworzy si drog
historycznego rozwoju, lecz z powodu umienia zastosowa j do

pisma greckiego. Ostatecznie za zwyciztwo kirylicy zapewnio

przyjcie chrzeciastwa przez Sowian ruskich. ^^)

Powaga tyu znakomitych badaczy zapewnia gagolicy zna-

czenie pierwotnego pisma Sowian, ale nie usuwa ostatecznie

powtpiewa o jej pochodzeniu.^') Kwestya ta bezwtpienia

bdzie kiedy rozstrzygnion, a tymczasem zostajemy w upewnie-

niu, e apostoowie nasi Cyryl i Metody uywali pisma glago-

8*) Jagicz, jak wyej str. i86— 188.

^^) Zaczone przy pracy prof. Jagicza tablice pisma staroytnego, naocznie

zdaj sie przekonywa, jak najdawniejsze z IX i X w. litery gagolickie i cyry-

lickie zbliaj si do wspóczesnych liter greckich minuskulnych i uncialnych, oprócz

gosek nosowych, których u Greków nie byo. Zkde sie wziy w alfabecie so-

wiaskim? Jagicz nie objani tego!

*') Oprócz Geilera i innych badaczy sprzecznego zdania z Taylorem i Ja-

giczem, odrzucajcymi wpyw albaskiego i innych, oprócz greckiego, alfabetów,

nowszy pisarz M. Filipow mniema, e gagolica wynaleziona przez Sowian dal-

mackich wczeniej, ni si zjawia kirylica, i prawdopodobnie powstaa pod napy-
wem rozmaitych ywioów, czci w przedchrzeciaskie czasy, czci od Greków,

^zymian, a by moe i narodów wschodnich. XopBaTU H c1opi,6a 11X7> n, Ar.CT-

pieii. PetrohraJ. iii<)J, s. I12.
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lickieg'o i e takowe szerzyo si w TK i X w. nie tylko u So-

wian poudniowych, w Pannoiiii, Morawii, Slowaczynie i Cze-

ciaci, lecz take i w poudniowo] czci Polski, Ctirobacya zwa-

nej. Zrozumimy to atwo, porównywajc wypadki liistoryczne.

I tak, kiedy w IX w. apostoowie nasi krzewili clirzeciastwo

nad Dunajem, Sowiaszczyzna lecliicka a do aby swobodn,

jeszcze bya od wadzy niemiecl-ciej i wpywu kocioa acislciego.

Ksita Obodrytów, Lutyl<;ów, Serbów nadabskich, uczszcza-

jc na dwory cesarskie, by moe znajomili si z acin, ale nad

Wart, i doln Wis nic jeszcze ani o cywilizacyi zacliodniej,

ani o pimie gosowem nie syszano. A gdy w skutek urgania

clirzeciastwu ksicia wilickiego poganina, wadztwo jego pod-

pado pod panowanie Morawianów (okoo r. 880), uywane w Mo-

rawii pismo liturgiczne, sowiaskie, nie spotykajc przeszlcody

ze strony pisma aciskiego, swobodnie szerzy si mogo, jeli

nie w caej Polsce, to przynajmniej w poudniowej jej czci,

dokd nauka apostoów sowiaski cli sigaa. Bdc poganami

przodl<owie nasi mogli nie zna pisma, stawszy si clirzecianami

obej si bez niego nie mogli. A poniewa w metropolii so-

wiaskiej Welegradzie uywano gagolicy, oczywicie wic, i
misyonarze tej metropolii musieli uywa nie innego pisma, jak

tylko gagolickiego w IX wieku, a nim acina wzia w subie

boej przewag w X moe nawet w XI wieku. '^*) Niezrozumia,

ludowi acin znali wszake tylko ksia, Ictórzy dla owiecenia

^*) Najdawniejszy pomnik jzyka polskiego, tak zwany „Psaterz Mago-
rzaty", przepisany praM'dopodobnie przez Niemca, literami aciskiemi ze starszego

rekopismu, zawiera (w drugiej, starszej czci) lady pisma gagolickiego, dla ozna-

czenia dwików nosowych. Zkd to pochodzi? Wydawca Psaterza tego, senator

K. Makowslii mniema, e to si da wyrozumie, kiedy przypucimy, e Psaterz

wprzód by tóm.aczony nim poznano pisma cerkiewne nietylko kirylic, lecz i ga-

golic. (Przegld najdawniejszych pomników jzyka polskiego, r. l8/2, s. 29, 44).

Mnie si zdaje, e kwesty t chyba paleografia ostatecznie rozstrzygn zdoa, ale

zjawienie si ladów gagolicy w pomniku polskim przypomina to, co Wiktor Gry-

gorowicz znalaz (w r. 1845) na niektórych pomnikach sowiaskich w Bólgaryi,

mianowicie wtrty i dopiski gagolickie, co wanie dowodzi powszechn niegdy

znajomo ostatniego pisma. Wyej cyt, 49.
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ludu musieli uywa jzyka miejscowego i dugi czas pisa alfa-

betem sowiaskim, ale którym mianowicie? Wedug niewielkiej

iloci staroytnych pomników zdawaoby si, e ju od czasów

BolesaAva Cirobrego w Polsce szerzya si kirylica,*^^) z któr,

Polacy atwo zapozna si mogli podczas wypraw Bolesawa Chro-

brego na Ru i do Ivijowa, gdzie wówczas kirylica z Bógaryi

szerzya si i dugo, jak wiadomo, walczya ze starsza gagolica.'^"^)

Czy nie byo co podobnego i w Polsce? Twierdzi o tem nie

moemy, ale wypada zwróci uwag na Czechy, z których pier-

wotnie wiara i owiata do Polski pyny. Wszak wiadomo, z jak
gorliwoci opat klasztoru Sazawskiego Prokop i nastpca jego

Wit szerzyli w XI w. naboestwo sowiaskie w Czechach. Be-

nedyktyni wzmiankowanego klasztoru zbierali i przepisywali r-

kopismy gagolickie, do uytku w naboestwie sowiaskiem.

Siady tego przechoway si w znalezionych przez Hóflera w Pra-

dze (r, 1855) uamkach gagolickich z X w,'^) Stosunki polity-

czne i religijne Polski z Czechami w XI w. byy nadzwyczaj

oywione. Morawija lat dwadziecia z gór, a Sowaczyzna du-

ej do Polski naleay. ^-j Czy podobno dopuci, aby Polacy

"») Na dowód tego badacze przytaczaj: pienidz Bolesawa Chrobrego z na-

pisem cyrylickim, i kronik Jarosawa Icanonika katedry pockiej obrzdku aci-

skiego, pisan przez niego kirylica w r. i2ig. Na t kronik powoywa si nie-

gdy Chrystyan biskup pruski, a dzi w archiwum królewieckiem wyledzono j.

Byy jeszcze starsze ksiki polskie krelone' teme pismem, a przez Niesieckiego

i innych wiarogodnych wiadków wspomniane. Uywano wic niegdy w Polsce

powszechnie kirylicy, a spisane przez Metodego i nastpców jego ksigi cerkiewne

byy wzorem, wedug którego tak my, jak i inni Sowianie pierwszy pimienny nasz

jzyk urabiali, nim takowy okoo wieku XIV uleg przewanie wpywowi czeszczy-

ziiy. Bielowski, we wstpie do drugiego wydania Sownika Lindego, r. 1854, str. ir.

'^) Pop Upir Lichy, przepisujc dla ksicia Wodzimirza Jaroslawowicza

w r. 1047 ksigi proroków pismem grecko-sowiaskiem, wyrazi si: napisa iz

kurilowice, czem da do pojcia, e przepisywa z manuskryptu innym charakte-

rem pisanego, mianowicie gagolic, któr on nazwa pismem kirylowem. Hanusz

Ign. Der bulgarische Monch Cbrabr, w Archiv. f. Kunde Oesterr.-Geschichts-Que-

en, 1860, tom XXI[r. s. 45. Szafarzyk. Pohled na prvovek hlahdskeho pisemnictvi.

Dziea, IIL 211.

"') Wyej, cyt. 53.

-) Dziea ugo lom II, s. 96, Ujj.
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nie kor/ystali z pisma glagolickiego, przynajmniej w dyecezyach

Krakowskiej i Wrocawskiej, cho w czci, obok pisma kiry-

lickiego? lady glagolicy w Psaterzu iMalg'orzaty, tudzie utrzy-

mywanie sie w pamici Polaków nazwy pisma „hlaholskiego",'-')

chocia nie rozstrzygaj kwestyi, o której mówimy, ale podaj

powód do mniemania, e i u nas podobnie jak na Rusi ki-

rylica, jako doskonalsze pismo, w^.ia przew^ag' nad glagolic

W XI wieku. •')

4. O jzyku ksig liturgicznych sowiaskich.

Jeszcze przed rozpoczciem apostolstwa av IMorawi (r. 863'),

bracia Konstanty i Metody, jak wzmiankowalimy wyej, praco-

wali nad przekadem z jzyka greckiego na sowiaski ksig

liturgicznych. Póniej, po czterech i pó latach pobytu w Mo-

rawii, bracia apostoowie zanieli do Rzymu przetómaczone przez

nich ksigi, które przez stolic apostolsk aprobowane zostay.''^)

A e w owym czasie mowa sowiaska rozpadaa si ju na kilka

osobnych narzeczy, zachodzi zatem pytanie: w jakiem mianowi-

cie narzeczu apostoowie nasi dokonali przekadu ksig litur-

gicznych ?

Kwestya ta, zajmujc okoo stu lat umys celniejszych ba-

daczy, nie uzyskaa dotd naleytego rozwizania. Postaramy

si przynajmniej objani przebieg usiowa w tym celu.

W pierwszej poowie biecego wieku, w obec powsze-

chnego przekonania o starszestwie Iciryicy od gagolicy, ksigi

duchowne, Icirylic pisane, uwaano jako gówne ródo do po-

znania pisma i mowy pierwotnycli nauczycieli wSowian. A po-

'») Wyej, cyt. 26.

"*) Z pisarzy ojczystych za starszestwem gagolicy w Polsce owiadczyli

si: Bartoszewicz Julian w Pistoryi pierwotnej Polski, r. 1865, wyd. 1878, I, s, 94, 95

i w Historyi literatury polskiej, r. 1877, I, 24; Leonard Rettel w dziele . Cyryl

i Metody, r. 1871; Konstanty Makowski w „Przegldzie pomników jzyka polskie-

go- r. 1872; Tadeusz Gromnicki w „Rozprawach Akad. Umiej.", 1879, tom XI;

ks. T. Dbrowski, w broszurze: Ji^zyki liturgiczne sowiaski, rumuski i ormiaski

w obrbie monar. auslryac. Stanisawów, r. 1882. Pawiaski. Serbia, r. 1874. s. 106.

") Wyej § 38, str. 83.



niewa ksigi te óoszliy do nas nie w or} glna^acb, lecz w pó-

niejszych, pod "wpywem czasu i miejscowoci, mocno zmienio-

nych redakcyach, zostawao wic dla domysów i przypuszc^.eu

obszerne pole.

Znakomici badacze rzeczy sowiaskich: Józef Bobrowski,

Szlecer, Wostokow, Kaajdowicz i inni, zwaajc na wielki roz-

wój literatury bógarskiej za cara Symeona (r. 890— 927),''*^) oraz

przyjmujc na uwag jzyk najstarszych ksig kirylic pisanych,

mniemali, e do przekadu ksig liturgicznych Konstanty i Me-

tody uywali narzecza bógarsko-sowiaskiego, które im, jako

urodzonym w Macedonii, dokadnie byo znajome. Podzielajc

podobne przekonani?, Szafarzyk objani swe myli w nastpny

sposób. W Morawii i Sowaczyznie panowao w IX w. narze-

rze, do teraniejszego zblione, a od cyrylskiego wcale róne.

Mogli jednak apostoowie sowiascy i pomocnicy ich, z l<sig,

w narzeczu bólgarskiem pisanych, odprawia sub bo, mogli

z uczniami swymi przedua tlómaczenie lvsig greckich na miej-

scowe narzecza, Ido rónica Sowiaszczyzny morawskiej od me-

zyjskiej (bógarskiej) nie bya tak wybitri, jak teraz. W zadu-

najskiej IMorawii, raczej Pannonii, Konstanty i Metody nie mie-

szkali i nad przekadem l<sig tam nie pracowali. W tej czci

Morawii bytujcy Sowianie jednego z jSIorawianami i Sowakami

pochodzenia, jednakowej z nimi uywali mowy. Dalej na zachód

panowao narzecze chorutaslcie, które, jak wida z uam^tów

'•') Mnóstwo pisarzy slowiiiskicli, którzy wnet po mierci Metodego, po cz-

ci przed upadkiem rzeszy morawskiej (gOj), po czci póniej, zwaszcza w X
i XI w. zjawili si m' Ból|^aryi, sa dowodem, e pimienictwo sowiaskie w tym

kraju o wiele wczeniej, iiii po upadku Morawii poczo si. Uczony car bólgar-

ski Symeon sam ksigi greckie na jzyk sowiaski tlómaczyl, za co go wspócze-

ni zwali k n i g o 1 u 1:) c e m i z w y k s z i m c z e s t i w s j a k n i g i. (Kaajdowicz,

loailTj 0K3. CoJir. 15). Biskup Welicy . Klemens, po powrocie z Morawii do Ma-

cedonii, wiele ksig napis.'!, r. 885— 9:6. (Legenda Ochridica, c. 8, 14; Legenda

Bulgarica c. 22; Grygorowicz, 0'jepiaj nyTClueCTBin 110 'Jyinuii, str. 122). To
samo czynili: elczarch Lólgarski Jan (890—916), bislaij. Kinilanty (906), mnich

Grzegorz, mnich Teodor Doksow, albo Duks (907) i inni. Kaajdowicz, jak Avyej,

M. 15, 99-
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freizinj^eskich, '
') ju okoo r. 950 i wczeniej z ukadu swego

podobne byo do teraniejszego i do mowy illyryjskiej nale3^

Przeciwnie od Pestu i góry ]\Iatry na poudnie i wscliód, na ca-

em porzeczu Cisy panowao wtedy narzecze bógarsl<o-slowia-

skie, które w^ przekadach pisma . znajdujemy.'^)

Tymczasem Kopitar, odl<rywszy jeden z najstarszycli pom-

ników^ sowiaskich gagolica pisanych i to w narzeczu choru-

taskiem (soweskiem), twierdzi, e do przelcadu l<sig religij-

nycli apostoowie sowiascy uywali mowy Soweców, którzy

przed najazdem Wgrów (r. 9o6\ szerzyli swe posady a do Du-

naju."") Hypoteza ta znalaza poparcie ze strony- Miklosicza,

który, opierajc sie na filologicznych cechach pomników sowia-

skich, przyszed do przekonania, i wikszo z nich naley do

narzecza soweskiego, wcale róneg'o od teraniejszego moraw-

skiego. W skutek tego Miklosicz twierdzi, e w staroytnoci

Sowecy po obu brzegach Dunaju mieszkali.^") Podzielajc po-

dobne przekonanie, Dummler j si dowodzi, e teraniejsze za-

ludnienie Morawii powstao dopiero po upadku rzeszy moraw-

") Wydal je najprzód Keppen: Coópailie c.iaB;il!CKliX'L naMaTHiiK0B7.. Pe-

tersburg, 1827, z facsimile i komentarzem Wostokowa; potem Kopitar w Glagolitu

Cloiianus, r. 1836, i K. Makowski w Przegldzie najdawniejszych pomników j-

zyka polskiego, r. 1872, s. 81.

'*) Tak pisa Szafarzyk w Staroytn. Slowiaaskicli, i^ 41, s. 504—506, kiedy

jeszcze nie przypuszczano nawet, aby pomniki glagolickie mogy by starszemi od

cyrylickich.

"^) Zdanie swe Kopitar wypowiedzia najprzód w Glagolita Clozianus, r. 1836,

pag. IX, XXXIIT, seqq., potem w Ursprung der slavisch. Liturgie in Pannonien,

w Chmel'a Oesterreichischer Geschiclrtsforscher, I, 3, p. 508; w Hesychii glosso-

graphi epilogistis Russus, p. 48, tudzie w recenzyi Bobrowskiego Instituiiones lin-

guae slavicae. Wiener Jahrbucli, XVir, s. 69, nakoniec w Prolegomena hislorica

do ewangelii rejmskiej. Forów. Diimler, Excurs iiber die Nationalitat der alten

Mahrer, w Archiv fiir Oesterreichische Gescbichts-Quellen, 1854, tom XIir, p. 169.

80) Ich bin namlich jetzt der Ansicht, das slovenische Yólkerstamm nicht

nur auf dem rechten, sondern auch auf dem linken Ufer der Donau wohnte, freilich

ohne uber den Umfang seiner Wohusitze im Norden der Donau auch nur eine Ver-

mutung aussprechen zu konnen, Altslowenische Fcrmenlchre in Paradigmen, 1874.

Einleitung, s. III

—

IV, a dalej porówna to, co powiedziano wyej, w przypi-

sku 62.
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sldej (r. 906), a dawniej po obu brzegach Dunaju panowao ple-

mi soweskie, w narzeczu Ictórego spisane zostay najdawniejsze

ksigi religijne Sowian.^') Tym sposobem zjawia si, niespo-

dziewanie, liypoteza o pannonimie ksig sowiaskicli.

Nowsze odkrycia zabytków pimiennictwa sowiaskiego

wywoay inne pogldy. Gdy bowiem przekonano si e najda-

wniejsze pomniki gagolickie: fragmenty praskie i kijowskie^-)

nosz lady narzecza grupy czeclio - morawo-sowackiej^"^), iypo-

teza o pannonimie ksig sowiaskich upada. Natomiast ba-

dania pomników pisma sowiaskiego w cigu kilkunastu lat

ostatnich, jeli i nierozstrzygny dotd kwestyi o której mówimy,

to przynajmniej daj mono przypuszczenia, e pierwotne ksigi

relig-ijne Sowian napisane byy w jzyku, który w IX i X w.,

szeroko rozlega si nad dolnym Dunajem, a teraz ju nie istnieje.

W tym to staroytnym jzyku napisane przez naszych aposto-

ów i uczniów ich ksigi duchowne atwo mogy zrozumiane by
jak nad dolnym, tak i nad rodkowym Dunajem. Przepisujc

ksigi te, pisarze sowiascy w Morawii i innych krajach so-

wiaskich pozwalali sobie robi zmiany fonetyczne i gramatyczne,

wprowadzajc nowe formy jzykowe i zamieniajc litery orygi-

naów innemi literami, aby si przybliy do narzecza tej miej-

scowoci, w której przepisywano ksigi.^'*) Z tego powodu po-

*') Dummler w Archiv, jak wzmiankowano w przypisku 79, s. 169—178,

w innem za miejscu powiada: es haben damals diesseits wie jenseits der Donau die

Altslowenische Sprache geherr«cht und sei von den Mahren nicht minder ais von

den griechischen Slaven geiedet worden. — Geschichte der Ostfrankischen Reichs,

1877, tom II, s. 185.

*-) O fragmentach praskich wyej w przypisku 5;. O fragmentach kijow-

skich „Missurum liber glagoliticus", z X w., w dziele J. Srezniewskiec;o: Culutnia

O Majioii3BcTiiuX'L II HeiiSBt.CTHHS-L naMf]THHKaxx, tom II. N. LXXVII; póniej

wjagicza: Specimina Linguae Palaeoslovenicae. 06pa:3UU flStiKa uepKOBHOC.iaBHHCKaro

uo a^peBnIaiiiiiiM-L uaMaTiiiiKaMi, r.iaro.iii'iecKoir n KiipiLT.ioBCKori niiCLMeiiHOCTii.

1882. Szczegóy niej.

*-'') Srezniewski. rozpatr/.ywszy w r. 1876 fragmenty kijowskie, zauwaa, e
starosowiaski jeyk lycli fragmentów, obok cisego zachowywania uywania dwc-
ków nosowych i prawidowego odrónienia twardych i miekich wyrazów, przedstawia

regularne uywanie btaro)tnych form, chocia z niektóremi osobliwociami, charak-
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wstay rozmaite ksigf sowiaskich redakcye, zbliajce jzyk

tych ksig do póniejszych narzeczy: bóJgarskiego, serbskiego,

sh')\veskiego. morawsko -sowackiego, czeskiego, nareszcie ru-

skiego ^-'j

Dalsze prace teranio^j>zych, znakomit3-ch lingwistów so-

wiaskich, bezwtpienia, kwestyj o jzyku ksig, napisanych

przez apostoów na^^zycli i uczniów icli, doprowadz do pomyl-

nyci rezultatów.

teryzujcenii mow czesl<a. CBi.jbiiia o Ma.Ton3nLCTiil.ixl. iiaMnTiiiiKaxx. II s. 544.

Do tego Jagicz doda: fragmenty, przywiezione ze "Wschodu, nale bezspornie do

najdawniejszych pomników pisma glagolicUiego. lady wpywu czeskiego na narze-

cze cerkiewne, które zachowao wreszcie cechy rozmaite najbardziej staroytnego jzyka,

wskazuj na pannosko- morawskie strony, jako miejsce pochoLlzenia tego pomnika,

prawidowe za uywanie gosek i spógosek nosowyeh i t. d.. zniewala do mnie-

mania, e pomnik ten albo orygina jego napisany zosta bardzo dawno, prawdopo-

dobnie w X w., kiedy jeszcze naboestwo sowiaskie istniao. (Specimina s. 33).

W innem miejscu Jagicz powiada, e napisane okrgym charakterem fragmenty- ki-

jowskie zajmuj, iy moe, pierwsze miejsce w szeregu doszlych do nas pomników

gagolickich. (Ouatuor evangeliorum versionis Palaeoslovenicae. Codex Marianus.

1883 s, 416). W iunem znowu miejscu Jagicz tak sie wyraa; w s/.eregu pomników

cerkiewno -sowiaskiego pimiennictwa, s dwa glagolickie (fragmenty praskie

i kijowskie), przynaleno których, w teraniejszym ich stanie, do narzeczy grupy

czecho-morawo- sowackiej nie ulega wtpliwoci. On nie twierdzi, aby jzyk

kijowskich fragmentów byl ywym jzykiem Morawii lub I'annonii pónocnej w X
w., lecz we fragmentach tych, jak w zwierciadle, odbijaj si jasne lady ich zale-

noci historycznej od teraniejszego, yjcego jzyka Morawii. OneT^ O npiicy;^-

Jlemn .lOMOHOCOBCKOii npeMiii sa 1883 r. str. 120. 138. Jest to Dodatek do Sbor-

nika Akademii Kauk za 1884 r. tom LXXIII.
^^) Dla przykadu przytaczamy zauwaane przez s. p. Srezniewskiego w ki-

jowskich fragmentach glagolickich z X w. odstpienia od starosowiaskiego jzyka,

i tak: 3 uywa si zamiast ;kj, U zamiast uiT, jak w czeskim: noj;a3b, Aa3l>, OTTjjaB,

O tomTj 3e, Taiioese, orpAjjKut, oó-iifeiiiifc, npiieM.iisiue; zamiast iix=ck uywa si

niM: sauiMiiTli, OHUWtemit
;
goski ck zmicczaja si w cit a nie w ct: lioóc/bUtii;

dwik 3 przed .1 i 11 przechodzi w >K: B^iK.lioS.lciibl, Bl.iKO.lOÓ.TCiilili i t. d. Porów.

CBtjtiiia o Ma.T0ii3BLcTiibixi uaMaTiiiiKayTi t. II. LXXyiI s. 544.

*5) O rónicy rozmaitych narzeczy sowiaskich od jzyka starosowiaskiego,

Perwolf w pimie zbiorowem: Meoo;iieBCKiii loCii.ieiillbiii c6opiiiiKX. 1885 s. 27.

i



DZIA II.

Dzieje polityczne i stosunki zewntrzne ^A/ X w.

§43.

Zmiany polityczne i etnograficzne w pocztku X w.

I. Osiedlenie si Madjarów nad Dunajem.

Rozwaajc sprawy ludów naddunajskich, wzmiankowalimy

o Madjarach pobienie, o ile, dla obja.nienia udziau ich w zbu-

rzeniu pastwa Morawskiego, konieczno wskazywaa. Gdy je-

dnak, po kieskach zadanych Sowianom i Niemcom, Madjary

w kocu IX i w pocztku X w. osiedli na zawsze w samym
rodku Sowiaszczyzny Zachodniej i dotd nie przestaj wywera
wpyw na los ludów, w pastwie Wgierskiem zamieszkaych,

dokadno dziejów wymaga, abymy bliej przypatrzyli sie fiziog-

nomii tych przybyszów z dalekiego Wschodu.

Wedug nowych bada etnografów i lingwistów, Madjary

stanowi wschodni ga grupy fiskich ludów i najbliszych

krewnych znajduj w Woguach i Ostjakach, a potem dopiero

w Permjakach, Wotjakach, Zyrjanach, Mordwnach i Czuwa-

szach. Pierwotnie Madjary bytowaU po obu stronach gór Ural-

skich, miedzy rzekami Wog, Kam, Toboem i górn czci
r. Uralu. Okoo r. 884, cze Madjarów, dociskanych przez Pie-

czyniegów, opucia strony ojczyste i pod wadz Almuca ko-

czowaa w ssiedztwie Chazarów, w krainie Lebedyi, tak nazwa-

nej od wodza Lebediasa, który praAvdopodobnie by nastpc
Almuca. Unikajc nowych uciemiee od Pieczyniegów, Madjary

Tom IIL jj



ustpy wali dalej na Zachód, a koizystajc z wezwania Greków

na pomoc przeciw Bógarom, zajli stanowisko w krainie, przez

greckich pisarzy zwanej Atelkuzu, najpewniej przy ujciu rzek:

Dniestru, Prutu, Dunaju.')

Po krwawych bojach z Bólgarami, Madjary taki rozgos ze

swej walecznoci zyskali, e cesarz Arnulf wezwa ich na pomoc

przeciw Morawianom, w r. 892. Odtd staj si oni wiadomi

pod sw wasn nazw Madjarów,'-') zwanych take Wgrami.^)

') Konstanty Purpurorotlny, w dziel de Administrando imeperii, wzmian-

kuje raz AtbIzoo^oc (cap. 58), w innem miejscu: -Dra/j.ou 'EzkX Ku>j!^<i'j (cap, 40) Z ró-

nych objanie najprawdopodobniej sie zdaje pod Atelkuzu pojmywa midzy-
rzecze od Dniestru do Dunaju. Szczegóy podaj: Czoernig. Ethnographie der

Oesterreihischen Monarchie. 1855. T. II 53—4; Sayous. Les origines de Tepoue
paienne de i'histoire des Hongrois. 1874. s. 14; Hunfalvy. Ethnographie von Ungarn

1877; Chwolson. IIsBfcCTia IIóii-B-ilacTa 1869. s. 118; Grot. Mopacia 256 do 260.

Niektórzy niemieccy pisarze pod Atelkuzu pojmuj kraj od r. Bohu a do Transyl-

wanii. Stacke. Deutsche Geschichte. 1880. T. I. mapa.

2j Konstanty Purpurorodny (de Administrando c. 40) Madjarów cigle na-

zywa Turkami i wie o jednem tylko plemieniu ich, zwanem Myifir^. Najdawniejszy

pisarz wgierski, notaryusz króla Beli, powiada e Madjary si zowi M o g e r,

a u cudzoziemców syn H u n g a r y (per idioma alienigenorum Hungarii lingua pro-

pria Mogeri Yoeantur). Endliciier. Monumentu Arpadiana. s. 2. Arabscy pisarze

wieków rednich zamiast Madjar pisali M a d g a r, niekiedy Chungar, najcz-

ciej jedmak zwali ich Baszkirami: Badgar, Basztard, Baszkird,
Ba.sztard, Baszgard. Z tego powodu ju Klaprot wnioskowa o wspólnem

pochodzeniu Madjarów z Baszkirami. (Tableau historiues de TAsie, Pary. 1826.

s. 275).
" W nowsze czasy Fessler i inni pisarze wgierscy trzymali si podobnego

zdania, a Chwolson twierdzi, e Madjary byli nie tylko jednego z Baszkirami ple-

mienia, lecz -nawet skadali cz tego narodu, w skutek czego podrónicy XIII w.

jzyk baszkirski za identyczny z madjarskim uznawali, i dla tego kraj Baszkirów

wprost Wielk Wgryj (major Hungaria) nazywali. W r. 1253 flamand Ruys-

brock, Rubricjuis przejeda krain baszkirsk i znalaz, e: ydioma Pascatur et

Ungarorum idem est, przy czem doda: terra Pascaver, que est major Hungaria, —
Piano Carpini trzy razy kraj baszkirski nazywa: Magna Hungaria, a Benedykt Po-

lak twierezi: Bascurdes, qui sunt antiqui Ilungari. (Recueil de Voyage, pars IV). Po-

rów- Chwolson. IIsBfeCTia IISiiTi-JacTa. 102, tudzie Lelewela. Narody, III. 17.

s. 128. O pochodzeniu z jzyka fiskiego i znaczeniu nazwy Mogeir szeroko roz-

prawiali: Roesler w Albanesischen Studien ; HunfaWy w Etnographie; Wilhelm Obor-

raiiller w Zur Abslammung des Magyaren; Sayous w Les origines paienne ,..;; Grot

w MopaBia ... i wielu innych, ale wedug Kunika nazwa ta chocia pochodzi z mo-

wy feskiej, bya jednak nazw dynastyczn.

^) Nad fiskiego pochodzenia Madjarami panowaa dynastya turkska. Dy-

naci wcignwszy w siebie wiele ywioów iraskich, zwali si Onogoram"

i
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Chciwia .zdobyczy horda koczowr^ików, okry vy^zy, pou-

dniowe stoki Karpatów, przedzierajc sie po górskich dolinach,

w pobliu tak zwanej „elaznej bramy" na Dunaju, pomidzy

Banatem a Serbija, wkroczya na obszerna dolin nad r. Cis,'*)

i pierwszy raz pokazaa si nad brzegami rodkowego Dunaju

w r. 892. Jakby dugo hprda w tej miejscowoci zostawaa — ni
wiemy, ale prawdopodobnie niedugo, albowiem podczas nieprzy-

tomnoci jej w Atelkuzu, zostawione w tej krainie ony i dzieci

wojowników, tudzie dla ich obrony strae, przez PieczyniegÓYY

i Bógarów wymordowane zostay. Zamierzajc odwetowa swym
wrogom, Madjary ruszyli przeciw Pieczyniegom i Bógarom, lecz

sami pobici zostali.^) Wypadek ten zmusi Madjarów zaj osta-

tecznie stanowiska nad doln Cis (r. 895).

Pod koniec IX w. porzecze Cisy a do Karpatów, równie

jak i Zalesie (TransyK-ania),") naleay do pastwa Bógarskie^

(^O-^oyoufKn)^ z czego pó/.niej powstao Ungari, cerkiewno- sowiaskie,-, s>r p H,

Pod przewocinictwem Turków Madjary stali sie narodem konnym, do c^iCgo adne
inne plemi feskie nie doszo. Kunik. A.lóeKpii. s. 109. .

"'

*) Wetllug Nestora, szli Wgry mimo Kijowa gór, która zowie ' sie dzi

(w XII w.) SironbCKoie, przeszedszy za Dniepr rozbili namioty, przyszedszy

od Wsehodu, przeprawili si przez góry wielkie, które przezwano Wgierskiemi i po-

czli wojowa z yjcymi tu Woochami i Sowianami. Nestor pod r. 64o6==898:

Bielowski, M. P. I 568. Póniej w XII, czy w pocztku XI[I w. kronikarze- w.-

gierscy dowiedzieli si, z niewiadomych nam róde, e przodkowie ich dostali si

do Wgier przez góry Karpackie: consilio et auxilio Ruthenorum Galiciae suntegressi

in teram Pannoniae. Annonymi Bellae regis notarii. De gestis Hungarorum, w End.-

lichera Monumenta Arpadiana 1849 ca. XII p. 14. Dugi czas wierzono temu, ale

po zbadaniu róde wiarogodnych, przekonano si, i wdrówka Wgrów z Galicyi

przez góry Karpackie jest wymysem, niemajcym podstawy. Natomiast wiemy z pe-

wnoci, e Madjary z Atelkuzu wygnani przez fieczyniegów i Bógarów, dostali

si do ujcia Cisy, w pobliu Serbii. W Chro. Auilejensis zapisano: Iste (Frie-

dericus patriarcha) mirabiliter ecclesiam gubernavit 888—897. Hujus tempore Hun-
garorum gens a Servia egressa in Pannoniam (Saviamj quae adiungitur tinibus eccle-

siae Auiliensis venit. Czoernig. Ethnographie, II s. 55.

^) Konstanty Purp. de Administrando c. 40.

^) Transilvania wprost jest redniowiekowem tlómaczeuiem nazwy: zale-

sie, pod którem podrozumiewano krain za lasami pooon. Madjary kraj ten na-

zwali: Erdely, Erdelyorszag = lena strona, a póniej Niemcy Siebenbiir-
gen, od Cibinburg, na rzece Cibin. Z tego Sowianie faszywie wykrcili: Sie-

dmiogród. Cibin, albo Sibin teraz Hermanstadt, Porów. HunfaUy. Ethnnographie

von Ungarn. 1877 s. 201, 228, 294.
'

-
' 13* • •-
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go, Sowaczyzna naleaa jeszcze do Morawi, nad Draw wa-
da! ksi Braczysaw, wassal niemiecki, a w Pannonii gospoda-

rowali ju margrabiowie wschodni. Zaludnienie tych krajów po

wikszój czci skadali Sowianie, ale obok nich wiadomi ju
byli Woochy w Zalesiu, szcztki Awarów pomidzy Dunajem

a Cis i kolonici niemieccy w Pannonii. Madjary, zajwszy zie-

mie bógarskie, cignli na sie gniew cara Symeona, a jako

sprzymierzecy Arnulfa, w walce z Morawianami, mieli w So-

wianach niebezpiecznych wrogów. Pomnc na nieszczcie, jakie

ich spotkao w Atelkuzu i zwaajc na swe pooenie w kraju

zupenie nie znajomym, wród ludów rónych szczepów, nieprzy-

janie do przybyszów usposobionych, Madjarzy od razu pojli

konieczno ostronoci i umiarkowania. Jak sobie, w pierwszej

chwili osiedlenia nad Cis Madjary radzili, wiadomoci pewnych

nie posiadamy. Ale z poda XII i XIII w. dochodz do nas

wiadomoci, e Madjary nie tyle orem ile przebiegoci, chy-

troci i zrcznymi ukadami z miejscowymi wadzcami zdoali

utwierdzi si na porzeczu Cisy i zchodowa sobie, bytujce w tej

miejscow^oci ludy. Szczcie im nadzwyczaj sprzyjao. Car Sy-

meon, zajty walk z Grekami, nie móg a m.oe i nie chcia pro-

wadzi wojn z Madjarami za posiadanie krainy odlegej i mao
zaludnionej, Arnulf ich wspiera i bezwtpienia paci za pomoc

przeciw Morawianom, Chrobaci, jak zobaczymy niej, zostawali

z nimi w przyjaznych stosunkach, a szcztki Awarów nietrudno

byo wcieli do pokrewnej im poniekd hordy madjarskiej. Gdzie

za nie uday si ukady, or zapewnia panowanie,')

') Nieposadajc pewniejszych róde, przytoczymy wiadomoci z poda XII

i
XIII w. I tak, wedug notaryusza króla Beli, na porzeczu Cisy, w kocu IX w.

rzdzili namiestnicy cara Symeona, jakby udzielni ksita; Salan w krainie Titel-

skiej, gdzie teraz Peszt, Kolocza, Segedin i Titel; Menumorut w krainie Biharskiej,

gdzie teraz Debrzeczin i Wielki Waradin; Glad w Banacie. Na danie Madjarów

Salan dal sit nakoni do ustpienia im najprzód okolicy do r. Sajo, potem do r.

Zad'wy, lecz zauwaywszy wzmagajce sie siy przybyszów i obawiajc si, aby go

zupenie z posiadoci nie wyzuli, postanowi orem ich odeprze. Nim jednak

przyszo do wojny, jeden z wodzów madjarskich Tugut, z rozkazu ksicia Arpada,

wkroczy do Transylwanii, wadzc Woochów Geloja pokona i zabi w boju
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Przykoczowawszy nad doln Cis, horda madjarska skadaa

si z siedmiu plemion, któremi rzdzili osobni dynaci. Okolicz-

noci wskazyway konieczno ustanowienia sprystego rzdu.

Pojmujc to, Madjary zebrali si nad brzegiem Cisy, midzy

Czongradem a Segedynem, w miejscu Puszta - Szer. (Pustocha)

i na walnem wiecu, przyjwszy ustaw federacyjn, zapewniajc

wszystkim plemionom równy udzia w zdobyczach, na wodza naj-

wyszego wyniosy ksicia Arpada, syna Almuca, potomkowie

którego mieli panowa wedug nastpstwa. Wadz jednak wo-

dza najwyszego podzielali naczelnicy plemion i oprócz nich dwaj

wysocy dostojnicy Gylas i Karhan, którzy sprawujc urzd s-

dziów, nosili nazwy te od urzdu, a nie od imienia.^) — Arpad

i wszyscy mowie szlachetni osiedli na wyspie Czepel, na rzece

Danaju. Tam oni, wedug poda, mieszkali od Kwietnia do Pa-

dziernika, tam ucztowali z ssiednimi narodami, które przycho-

dziy do Arpada suy mu wiernie. Gocie stawali si domo-

wnikami.'*)

Do siedmiu plemion madjarskich przyczyo si jeszcze na

Czarnomorskich stepach plemi chazarskie Kawary, którzy mowy
swej nauczyli Madjarów.^^) Tym sposobem na równiny Cisy

i Dunaju przybyy w kocu IX w. osiem plemion koczowników,

a ile by wszystkie razem gów wynosiy, o tern wiadomoci pew-

„a mieszkacy z wycignietemi do Tuguta rekami, obrali go swym wladzc." Ród
Tuguta panowa w Transylwanii, bez przeszkody, a do r. 1003. Tymczasem na-

miestnik biharski Menumorut, na wszelkie domagania sie Madjarow, odpowiada nad-

zwyczaj hardo i ziemi im odstpi nie chcia. Zajcie jednak z nim zaatwiono w ten

sposób, e Menumorut, nie majc syna, zgodzi sie córk sw wyda za Arpadowego
syna Sotana, sam doywotnio zostawa wadzc krainy Biharskiej, a po jego mierci
kraina ta, jako spadek na córk, przypada Madjarom. Annonymi Belae regis no-

tarii, de gestis Hungarorum, cap. 14, 16,19, 20, 25, 26, 27, 30, 38, 51. Porów. End-
licher. Monumenta Arpadiana.

*) Konstanty Purp. de \dministrando. c. 40.

») Annonymus. De gest. Hungar. c. 43, 44.
10) Konstanty Purpur, mówi : „Kawary z pokolenia Chazarów podnieli rokosz

przeciw swej wadzy, lecz pobici uciekli do Turków na ziemi Pieczyniegów, zaprzy-
janili si z nimi i mowy chazarskiej nauczyli Turków, której a do dzisiejszego
dnia uywaj," De Administ, c. 39.
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nych nie posiadamy. Ale wedug wgierskich pisarzy, ^orda

madjarska dochodzia niby do miliona ludzi, ^') Gdyby jednak

Madjary byli tak liczni, nie mieliby potrzeby od Pieczyniegów

ucieka ^^), ai zachowywa sie na porzeczu Cisy z tak ostro-

noci z jak postpywali wzgldem nielicznej ludnoci miejsco-

wej. Poprzednicy, a poniekd i pokrewni Madjarom, Awarowie

dwa Wieki z gór panowali na tej samej przestrzeni, która si

póniej Madjarom dostaa, gromili nieraz Franków i nieatwo

dali si upokorzy Karolowi W., a przecie horda awarska nie

przenosia 20,000 ludzi. ^^) — Wreszcie wiadectwa arabskich pi-

sarzy pobudzaj nas do mniemania, e horda madjarska wcale

nieliczn bya,^^) i e podnosi liczb jej do miliona gów wprost

jest niedorzecznoci.'^) Zniszczenia, towarzyszce wyprawom

Madjarów w r. 894 do Pannonii, w r. 899 do Italii, '**) póniej nie-

jednokrotnie do Germanii, roznoszc trwog o okruciestwach

barbarzyców, niezmiernie podnosiy ich liczb. W rzeczywisto-

ci jednak powodzenie i zwyciztwa swe Madjary zawdziczali

nie tyle mnogoci ich, ile sposobom prowadzenia wojny, nadzwy-

czajnej dyscyplinie wojskowej, tudzie przymiotem ludu dzikiego,

ó którym w Europie zachodniej dziwne wieci kryy.
Niezgrabni, brzydkiej twarzy, z ogolon gow, w skóry na

") WecHug wgierskich kronikarzy: Szymona Kezy (Endlicher Monum. Ar-

padiana 102) i Turoczy (II. 21.) Madjary podszas wyjcia z ojczyzny swj, dzielili

si na siedem plemion, a kade plemi liczyo 30,000 wojowników, oprócz naczelni-

ków rónych stopni. Z tego wgierscy historycy wyliczyli, e samych wojowników

musiao by 216,000, a ludu caego, w ogóle do miliona. Przeciw temu zarzuty

w Elagina. MtCTO BenrpoBT,, cpejH iiapo^oBT. Eeponu. PyccKaa Bectjia. 1858.

ksiga IX s. 140, tudzie Grota Mopania. s. 311.

12) Konstanty Pur. De Administrando c. 37, 38.

i») Wyej s. 18, 20.

") Ibn-Dasta, okoo r. 913 pisa: Madjary plemi turkskie. Wódz ich wy-

chodzi na wyprawy z 20,000 jedców i nazywa si Kenedeh. Chwolson. IIsBliClia

II6H-itacTa. 1869. s. 25.

'*) Narody koczujce na koniach i wozach, ywice sie ze swych stad

i pozbawione podów rolnictwa, nigdzie w historyi nie okazuj si w powanj ilo-

ci. Jakie to stada potrzebaby byo przepdza, aby milion ludzi ywi? Czy za-

stanowili si nad tern ci, którzy liczb Madjarów do miliona podnosili?

>«) Wyj s. 140, 143, 148. . -

'fi
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pó odziani, na maych koniacli, nadzwyczaj celni strzelcy z uku,

nieubagani w boju, chciwi grabiey i mordów, Madjary stali si

postrachem ludów, o posady których si, otarli. Niezdolni do

szturmowania grodów warownych, uciekali si 'do rónych forte-

lów, obleniem i godem zmuszali mieszkaców do poddania si.

Za to w otwartem polu, dzielc si na mnogie zagony i niespo-

dziewanie skupiajc si, umieli zbi z tropu nieprzyjació, faszy-

wym odwrotem wprowadzi w zasadzk, napa w caym pdzie

koni z nadzwyczajn natarczywoci, przecign bitw a nie-

przyjaciel wszystkie siy wprowadzi do boju, a wtedy nagem
uderzeniem rezerwy, któr zawsze zachowywali, zada mu osta-

teczn klsk, W pogoni na rczych koniach nadzwyczaj wy-

trwali, cigali nieprzyjació bez miosierdzia, jeców mao brali,

czciej zabijali, tylko kobiety i dzieci chwytali w niewol. Celem

wypraw Madjarów zawsze byy upy, bo nieznajc wcale: rolnic-

twa, ywili si ryb, misem koni i trzód swych, a reszt w gra-

biey dostatków cudzych znajdywali. — lepe posuszestwo . na-

czelnikom byo pierwszym obowizkiem kadego Madjara; , nie-

posuszestwo najsroej karano.^')

Takim to przybyszom los przeznaczy opanowa pikn ró-

wnin naddunajsk, wada ludami wyszej od nich kultury, za-

trz potg cesarstwa Rzymsko - Niemieckiego i w samym
rodku Europy zmieni stosunki polityczno - etnograficzne. Wszy-

stko to horda dzikich wojowników dokonywa szybko. W par
lat opanowuje cae porzecze Cisy a do podgórzy karpackich,

przeprawia si pod Budinem przez Dunaj do Pannonii, ztd robi

wycieczki do Woch i Bawaryi, ciga ogromne upy w ludziach

i stadach byda do swych stanowisk w okoo jeziora Batna, roz-

1'} Wiadomoci powysze czerpiemy w skróceniu z dzie; imperatora Lwa
Mdrego. Tactica cap. i8; annalisty Regino, który w opisie Madjarów naladowa
Justyna opis Scytów. Niektóre szczegóy znajdujemy w annataci fuldeskich pod
r. 894, w Liutpranda Antopodosis lib. II. 2, 3, 7, w Jana Diakona. Chro. Vene-
tum et Gradense z X w., i w Ottona freizingeskiego de gestis Friderici (1156) lib,

I. c. XXXI, który o Madjarach mówi: si quando vero exercitum rex ducere Yolue*

rt, cuncti sine contradictione quasi in unum corpus aducantur.
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bija na glowe cae wojsko niemieckie (r. 907) i wnet organizuje

sie w udzielne pastwo na ogromnej przestrzeni od Transylwanii

a do granic Bawaryi. A ludy sowiaskie, pod wadze Madja-

rów podpade, godz sie ze swym losem i nie okazuj przeciw nim

oburzenia, jakby sie spodziewa wypadao! Musiay wic by
przyczyny, które Madjarom uatwiy zdobycze.

2. Usposobienie Sowian naddunajskich w pocztku X w.

Roztrzsajc dzieje morawskie zauwaylimy, i dopóki nau-

ka apostoów Cyryla i Metodego oywiaa rzesz sowiask, do-

póty ludy zostajce w zwizku z Morawianami skutecznie od-

pieray wdzierstwa niemieckie. ^^) Naboestwo, kazania i nauki,

w zrozumiaej ludowi mowie, podnosiy uczucie godnoci naro-

dowej, zaszczepiay w sercacli i umysacli ludów pojcie o jed-

noci sowiaskiej, czyy Morawianów, Czecliów, Sowaków,

Cirobatów i uyczanów w jedno ciao polityczne, do którego

tulili si nawet w pogastwie trwajcy Serbowie nadabscy i Obo-

dryci. Gdy jednak po mierci Metodego (r. 885) udao si Niem-

com wyrugowa z Morawii ksiy sowiaskich, pozbawi lud

nauczycieli wasnego rodu i narzuci mu ksiy acisko-nie-

mieckich, czerw zniszczenia pocz toczy organizm sowiaski.

Pozostaa bez ksiy i nauczycieli narodowyci masa ludu, nie

majc nikogo, ktoby w krytycznyci razach zachca j do wy-

trwaoci w obronie narodowej, stawaa si upem ksiy aci-

sko-niemieckich, nauka których wprost do wyzibienia ducha na-

rodowego prowadzia.

Wynike wnet po mierci witopeka (r. 894) zaburzenia

w pastwie Morawskiem: walka pomidzy jego synami z udzia-

em stronnictwa niemieckiego i oderwanie si Czechów od zwi-

zku morawskiego (r. 895), czyby miay miejsce, gdyby z Wele-

gradu rozlega si po dawnemu gos arcybiskupa sowiaskiego?

Bezwtpienia nic podobnego nie nastpioby, bo najprzód bez

8) Wyej § 40.
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ksiy niemieckich nie byoby komu intryg wród ludu sowia-

skiego prowadzi, a powtóre ksia sowiascy liierarcliicznie

zwizani ze stolic arcybiskupi welegradsk, zanadto wyranie

uczucia swe narodowe wyraali, abymy cio na cliwil mogli

zwtpi o gotowoci ich powicenia si dla utrzymania jednoci

narodowej w imi jednoci religijnej. Wrogowie Sowian do-

skonale pójmywali spraw, gdy wszelkich sposobów uywali,

z dopuszczeniem si nawet zbrodni, ^^) aby Sowian pozbawi

ksiy i nauczycieli narodowych.

Wygnami ksia sowiascy, których do 200 liczono, ust-

pywali na wschód. Niektórzy z nich zdyli do Bógaryi, Serbii,

Chorwacyi,-") a gdzie si reszta podziaa nie wiemy. Cz ich

zapewno zostaa w domu, razem z uczniami, których przecie

z Morawii nie wygnano. Obok stronnictwa trzymajcego si

ksiy niemieckich, istniao stronnictwo sowiaskiego obrzdu.

A gdy si Madjary o granice morawskie, w kocu IX w. otarli,

w Morawii znaleli si ludzie, którzy osadników ich przyjmywali,

gowy zwyczajem madjarskim golili i do szeregów Madjarów

przeciw Niemcom stawali.-^) Rozdwojenie umysów i zachowa-

nie si w Morawii przyjaznego Madjarom stronnictwa oczywi-

ste.^-) Wiadomoci o tem przechoway take podania madjar-

skie, wzmiankujce o wiernych i niewiernych Mora-

wianach, o dobrowolnem poddaniu si Arpadowi mieszkaców

") Sfaszowanie przez Wichinga listu papiea Jana VIII do witopeka
(wyj s. 120), okrutne obejcie si z ksimi sowiaskimi i sprzeda icli ydom
(wyej s. 134).

20) O przybyciu do Chorwacyi i Serbii ksiy sowiaskich, z Morawii wy-

gnanycli, wzmiankuje Ivan Broz. Crtice iz hrvatske knjiewnosti. s. 43.

21) W slcardze biskupa salcburgskiego i jego suffraganów papieowi Ja-

nowi IX r. 900 na Morawianów, czytamy: ipsi (Maravi) multitudinem Ungarorum
non modicam ad se sumserunt et mor eorum capita suorum pseudocliristianorum

penitus detonderunt, et super nos cliristianos imraiserunt, atque ipsi supervenerunt.

Erben. Regesta N. 54. Porów, wyej s. 153—4.

--) Na przyjazne stosunki pomidzy Morawianami a Wgrami pierwszy

uwag zwróci Bielowski, (Wstp krytyczny do dziej. Pols. 1850, s. 500); póniej

Eagin, McTO BeiirpoBT., w PyccKaa Beefe/^a, 1858, IX, s. 117— 168,
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pogranicznej morawskiej okolicy nad rzek Ipol,--^) o usiowa-

niach jego zhodowa drog ukadów mieszkaców innych oko-

lic morawskich, o ucztach przez niego wyprawianych, dla przy-

wizania do siebie zwizkowych ludów. A gdy mieszkacy z nad

rzek I Ironu i Wagu nie chcieli dobrowolnie podda sie Madja-

rom i gdy po zdobyciu Nitry szturmem, okutych w kajdany

niewiernych Morawianów przed Arpadem stawiono, to i w tym

razie on okaza sie wielce wzgldnym, albowiem, po zoeniu

przez niewiernych przysigi, osiedli ich w oddaleniu od

Nitry, aeby oni nie szkodzili wiernym mu mieszkacom Ni-

try.^^)

Nie polegajc bynajmniej na wiarogodnoci poda madjar-

skich, z XII i XIII w. o tem co sie dziao przed trzema wie-

kami, nie moemy jednak odrzuci je cakiem. Cige w nici

powtarzanie o przyjani pomidzy zwycizcami a podbitymi lu-

dami, o wspólnych ich ucztach i troskliwoci Arpada o zhodo-

waniu Sowian bez krwi rozlewu, mimowoli uderza w obec zu-

penego zamilczenia o jakichbd nieposuszestwach podbitych

ludów, a tem bardziej o gwatownych rodkach do utrzymania

ich w zalenoci. A gdy na uwag wemiemy, e nalecy do

zwizku morawskiego Chrobaci zostawali w przyjaznych stosun-

kach z Madjarami,^^) e Czechowie nie przeszkadzali im w r. 906

-^) Gdy wodzowie Arpada rozbili namioty nad r. Ipol, okoliczni miesz-

kacy „se sua libera sponle subjugaverunt eis . , . et serviebant eis, ac si olim do-

mini eorum fuissent." Annonym. c. 33. Monumenta Arpadina, s. 29.

-*) Po dobrowolnem poddaniu si mieszkaców porzecza Ipoli, wodzowie

madjarscy posunli si nad rzeki Hron i AV^ag a do Nitry, której broni ksiae Zo-

bor. Gdy po zdobyciu Nitry Zobor z wielu wojownikami ujci zostali, wszyscy no-

bile i lud poddali si Madjarom a do r. Wagu, „et omni infideles terrae, fer-

reis catenis ligatos secum duxerunt. Dux Arpad . . . accepto juramentum infide-

lium, terras in diversos locis praedictis infidelibus de partibus Nitrie ductis, ut

ne aliquando infideliores facti, repatriando nocerent, sibi fidelibus in confinio Nitrie

habitantibus," Annonym. c. 37. Endlicher. Monum. Arpad. s. 32.

^^) Wedug Konstantego Purp. „Biaochrobaty, majc wasnego ksicia, pod-

wadni Ottonowi, wielkiemu królowi Frangii i Saksonii, s poganie, a przyjani

si z Turkami" cjii-nf/ozpeta^ iizra z<)u> Toup/jfj^ /.ai aydza^ '^o>7c. De Ad-

ministrando. c 30. Bielowski, M. P. I, s. 24,
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przez swe ziemie do Gomaczów przechodzi, e ksita madjar-

scy brali za ony Sowianki,^**) tedy jasno przed oczy nam

staje ogólne usposobienie ludów sowiaskich po stokach Kar-

patów do porozumienia si z Madjarami przeciw Niemcom. Po-

legajc na podobnem usposobieniu Sowian, Madjary atwo mogli

z pomoc swych stronników obezwadni przeciwne stronnictwo

w Morawii i wszystkie swe siy skupi do skruszenia potgi

niemieckiej, w jednej stanowczej bitwie (r, 907).

3, Zgoda ze Sowianami uatwia Madjarom najazdy na Niemce.

Rzadko w dziejach ludzkoci zdarza si spotka wypadek

tak wany w skutkach jak bitwa Czerwcowa r, 907. Horda ko-

czownicza jednem zwycieztwem zapewnia sw niepodlego, usu-

na kwestyje o posiadaniu kraju mieczem przez ni zdobytego,

odrzucia Niemców daleko na zachód, a sama opanowaa te wa-

nie kraje, do ujarzmienia którycli Niemcy, w cigu caego wie-

ku, wszelkich sposobów uywali. Horda poczyna organizowa

si w osobny naród, któremu ludy europejskie nazw Wgrów
nadaj. W szeregu pastw chrzeciaskich, wychowanych w tra-

dycyjach staroytnej cywilizacyi rzymskiej, zjawia si pastwo

Wgierskie bawochwalcze, bez tradycyi miejscowych, nic wspól-

nego z cywilizacy europejsk nie majce. Polityka tego pa-
stwa nie zna wykrtów dyplomatycznych, nie powouje si na

adne prawa, nie ulega wpywom papiea i dworu cesarskiego,

nie dba o interesy ssiednich dynastów, nie szanuje adnych

granic, umów, traktatów, bo to wszystko dla niej obce. Nowe

pastwo, wyrósszy z podboju, polega tylko na sw si, któr

organizuje zrcznie: ledwo si zjawio, a ju przed niem dr
Niemcy i bledn Wochy!

-**) w pocztku XII w. autor kroniki Wgiersko-Polskiej, pomieszawszy

Wgrów z Hunnami, a Arpada z Atyl, powiada, e Atyla „accepit a principe

Sclavorum filiam de tribu eadem, et copuLivit sibi eam in uxorem: similiter et

exercitus ejus de eadem tribu uxoribus copulatus est. Chronica Ungarorum, wedug
wydania Bielowskiego, w M. P. I, 497. Porów, uwag Bielowskiego na s, 402.
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'

w ustroju wewntrznym pastwo Wgierskie polega na

federacyi plemion madjarskich, pod najwysz wadz dynasty!

Arpada (f 907), nastpca którego Sotan obejmuje obszerne kraje

od Zalesia (Transylwanii), a do r. Aniy (Ennz), jednoczc tym

sposobem dawniejsze posiadoci bógarskie nad Cis, Pannonij

i ziemie morawskie w monarcliij dynastyczn, która ma si do-

piero cywilizowa na sposób europejski. Ale nim to nastpi

plemi zdobywców obozem stoi w namiotaci, cakiem zajte my-

l skupienia si do dalszych grabiey zamonych ssiadów Niem-

ców i Wochów, zostawiajc miejscowej ludnoci sowiaskiej

gospodarstwo rolnicze i przemys krajowy, bo sami Madjary na

rolnictwie sie nie znali, a bez poywienia i rodków materyal-

nych do najazdu na ssiadów, obej si nie mogli. Dzicz ma-

djarska pochopna do grabiey i chwytania ludzi w niewol, poj-

muje jednak konieczno umiarkowanego postpowania z podbi-

tym ludem. Aladjarowie chwytaj sowianek za ony, 2') wyma-

gaj podatków i suby osobistej, ale nie odmawiaj Sowianom

praw ludzkich: zostawiaj ich przy dziedzicznych ziemiach, jako

swobodnycli rolników, na równi z gomi cudziemskimi.^®)

Nie majc pojcia ani o administracyi krajowej, ani o sto-

sunkach kocioa do pastwa, ani o urzdzeniach ziemskich,

Madjarowie mimowoli zostawiaj dawniejsze podziay terytoryal-

ne: upy, grody, osady wiejskie, a gdy wypadao osi w gro-

dach nadaj im nazwy sowiaskie: Czongrad, Nowograd, Biao-

grad i inne, przyswajaj sobie powoli kultur miejscow, nie in-

teresuj si wcale jak wiar wyznaj podbite ludy i nie pojmuj

^') Ju w r. 894 annalista fuldeski zapisa, e „Ungari . , . multa miserabi-

lia perpetravere, nam homines et vetulas matronas penitus occidendo juvenculas tan-

tum ut jumenta pro libidine exercenda secum trahentes." Wiemy jednak, e nie

dla zabawy Madjary kobiet chwytali, a w skutek pozbawienia takowych przez Pie-

czyniegów i Bógarów. Porów, wyej s. 195.

-*) W prawach króla Kolomana, Sowianie porównywaj sii* z gomi
penoprawnymi. Liberi quique ac hospites, sicut Sclavi vel ceteri sunt

extranei, qui in terris laborant aliorum, pro libertate tantum denarios dcnt. Endli-

cher, Monum. Arpadiana, s. 370. Porów. HuafaWy. Ethnograpie, s. 432.
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nawet, aby mona byo komu narzuca swój jeyk, lub zabrania

uywania mowy od Boga danej. To dopiero nowszej cywiliza-

cyi wymys! Sowianie za gotowi byli znie wszelkie dolegli-

woci materyalne, byle sumienia ich nie obraano. Wymaganie

podatków, chwilowe grabiee, bezwatpienia niemie byy Sowia-

nom, ale nie podryway cakiem ich bytu ekonomicznego, bo

Madjary nie rugowali ich z ziemi, nie zabraniali nabywa posia-

do ziemsk, nie nasyali kolonistów i przemysowców, czyhaj-

cych na wydarcie rolnikowi mienia.

Swoboda, wolno, niepodlego w X w, wcale inaczej ni

teraz pojmywane byy. Ludy sowiaskie nie pojmyway jeszcze

jednoci narodowej. Kade plemi dbao o sw udzielno i go-

towe byo przyzna kadego wadzc, któryby nie narusza spo-

koju domowego i nie obraa sumienia ludzkiego. Dynastyja

bógarska obca zupenie Sowianom z pochodzenia, mowy i oby-

czaju, pobrataa sie z Sowianami nad dolnym Dunajem, staa

si przewodnikiem jednoci i owiaty narodowej. Dynastyja wa-

regska to samo uczynia na Rusi. Czemuby podobne stosunki

nie mogy zaj pomidzy Sowianami bytujcymi nad rodko-

wym Dunajem a dynastyja Arpada ? Wszak to, co miao na-

stpi póniej, nie wiadome byo, a stosunki Madjarów do So-

wian w pocztku X w. byy znone. Wsawieni zwyciztwami

potomkowie Arpada zamili saw Moimirowiczów, trzli potg
Niemiec, szczycili si z bogatych wojennych zdobyczy, wypra-

wiali gone uczty, na które zapraszali przedstawicieli zwizko-

wych, raczej podbitych ludów. Wszystko to podnosio wysoko

w oczach Sowian urok pierwszych monarchów wgierskich, je-

dnao z nimi ludy sowiaskie, wdziczno których za swobod

religijn przechoway wiarogodne pomniki sowiaskie-^) z X w.

20) W panuoskim ywocie Metodego czytamy : „Gdy król wgierski przyby

w kraje naddunajskie i chcia widzie Metodego, poszed on do niego, cliocia nie-

którzy mniemali i w gos to powtarzali, e bez mak nie puci go od siebie. Przyj

go jednak, jak na wadzc przystoi, ze czci, saw i radoci, a rozmówiwszy sie

z nim, jak przyzwoicie jest mom dostojnym, rozsta si z nim uprzejmie, caujc
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Niektóre z tych pomników w Wgrzech pisane w X-^XI w.

wskazuj, e Madjary bynajmniej nie przeszkadzali Sowianom

swobodnego odbywania naboestwa w jeyku narodowym.^-)

Towarzysze i uczniowie . Metodego na obszernej terrytoryi w-
gierskiej pisali po slowiasku, bez obawy kani lub wygnania.

Ci to wanie uczniowie Metodego i wspówyznawcy ich, wedug
naszego przekonania, godzili si z Madjarami, widzieli w nich

zbawienie od utrapie niemieckich, szli razem z nimi na wyprawy

przeciw Niemcom i dla tego zapewno w podaniach madjarskich

miano wiernych zyskali.

Polegajc na swych wiernych sprzymierzecach we-

wntrz kraju i zostajc w przyjaznych stosunkach z ssiednimi

ludami: Chrobatami, Czechami, Gomaczami, dni grabiey i woj-

ny Madjarowie korzystali z osabienia i przeraenia Niemców po

bitwie Czerwcowej r. 907, wyprawiajc corocznie swych wojo-

wników w gb Germanii. Strach poprzedzajcy zagony ma-

djarskie, szybko obrotów i niepohamowane mztwo zapewniay

Madjarom powodzenie i bog^ate upy. W r, 908 Madjary zni-

szczyli Saksonij i Turyngij,'") w r. 909 spldrowali Aleman-

nij (Szwabij) :•''-) w r. 910 pobili na gow we Frankonii Bawarów

i wodza ich Gozperta zabili. =*') W r. 911 umar król Ludwik

go, hojnie obdarzajc i rzeld mu: „pamitaj zacny ojcze wspomina mnje zawsze

w swoich witych modlitwach," ywot, rozdz. i6. Legenda ta bezwtpienia uro-

sa w póniejszym czasie, kiedy Madjary panowali ju na teraniejszej, terrytoryi,

a jednak jasno wyraa zapatrywanie si Sowian owego czasu na stosunki ich do

Madjarów. Metody umar w r. 885, a Madjary pokazali si w Pannonii nie wcze-

niej, jak w r. '892. Oczywicie, e o podróy Metodego do króla wgierskiego nie

moe by mowy.
"*>) Dwa pannoskie ywoty, tudzie kodeks Supralski.

'") Wyj str. lOi przypisek 44.

'*)
. Annal. Augiens, a. co^ Ungari Alemanniam ingressi sunt, Annal. Hildesh.

a. 909. Burghard dux Thuringorum occisus est ab Ungariis; Annal. Alaman. a.

909 Ungari in Alemanniam et cum innumerabili predia animaliumue reversi sunt.

'^) Annal. Alaman. a. 910 Ungari in Alamanniam bello insperato multos oc-

ciderunt et Gospertus comes occisus est; Annal. Augien. a. 910 Franci ab Ungari-

bus aut occisi aut fugati sunt; Annal. Hersfeld, a. 910 Ludovicus rex pugnavit cum

Ungariii et victus est.



Dzieci, k obrany po nim na króla Konrad I (gii—919) nie móg
przeszkodzi Madjarom zupi w r. 912 powtórnie Frankonij

i Turyngije,-^^) w r. 913 spustoszy Szwabij,-^-^) a chocia Bawa-

rowie z Alemannami pobili ich nad r. Innem, ^*^) nie przeszkodzio

to im jednak w r. 915 „ogniem i mieczem" zniszczy Alemannij,

pldrowa po Saksonii i Turyngii,-^') a do klasztoru Fuldy,^^)

a w r. 916 zniszczy okolice Bremy, mordowa i zabija przy

otarzach ksiy. •^'*^) Przeraenie Niemców nie znao granic. Kro-

nikarze w tym czasie nic wicej prawie nie wzmiankowali, jak

tylko o najazdach Madjarów i wewntrznych zaburzeniach, a tu

jeszcze na dobitek klsk, ksi bawarski Arnulf podniós prze-

ciw Konradowi I rokosz (916).^") Korzystajc z tego Madjary roz-

pucili swe zagony wiatach 916 i 917 a do Alzacyi, Lotaryngii,

Szwajcaryi.*') — W r. 919 na tron niemiecki wstpi Henryk

Ptasznik, rzdny i przedsibiorczy, lecz to Madjarów nie obcho-

dzio wcale. Pucili po dawnemu zagony swe w r. 919 do Sa-

ksonii, Italii i Francyi, w r. 922 znowu do Italii, w r. 924 przez

Italij, Francyj a do Renu i niezalenie od tego pldrowali po

•'*) Cont. Reginon. a. 912 Ungari iterum, nullo resistetente, Franciam et Thu-

ringiam vastaverunt.

3") Annal. Augien. a. 913 Ungari partem Alamanniae vastaverunt.

'8^ Annal. Sangal. mai. 913. Agareni Alamanniam intraverunt. Erchanger

et Perholt .... totum esercitum eorum juxta Ine fluvium penitus occiderunt nisi

XXX viros; Annal. Augien, 913. Ungari partem Alemanniae vastaverunt et juxta:

In fluvium a Bavariis et Alemanis occisi sunt.

^") Annal Augien, 915. Ungari totam Alemanniam igne et gladio vasta-

verunt.

'*) Annal. Saxo 915, Ungai Thuringiam et Saxoniam pervaserunt et usque

Fuldam penenerunt; Contin. Regino 915. Ungari totam Alemanniam igne et gla-

dio vastaverunt, sed totam Thuringiam et Saxoniam pervaserunt et usque ad Fuldam

pervenerunt.

39) Adam Bremeski okoo r. 915 mówi; in illis diebus immanissima perse-

cutio Saxoniam oppressit, cum hinc Dani et Sclavi, inde Bohemi et Ungari lanie-

rent ecclesias. Tunc parochia Harameburgensis a Sclavis. et Bremensis Ungarorum

jmpetu demolita est. I, 51, a dalej: Ungaros jncensis ecclesiis sacerdotes ant altaria

trucidasse. I, 55-
'

''O) Cont. Reginon. Pertz. M. G. I. 614.

*^) Annal. Augien. 917. Ungari per Alemanniam in Alsatia usque ad fines

Lotharii legni veneruni.
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Saksonii!,*-) w r, 926 upieyli nad Renem, w Alzacyi i Szwajca-

ryi, a w r. 933 w Turyngii i Saksonii.^') Europa rodkowa jak-

by osupiaa ze strachu. ,.Niemcy obawiali sie Madjarów gorzej

ni szatanów i uciekali od nich jak niegdy Goty od Hunów."

Po kocioach, w litaniach proszono Boga, aby od wciekoci

madjarskiej zachowa. ,,A furorum Hungarorum libera nos Do-

mine." Nawet osobne modlitwy w tym celu ukadano.^"*)

Rozszalaa liorda madjarska, zlupieywszy do szcztu Ger-

manije, pdzi w dalekie strony Woch, Francyi i znowu do Ger-

manii wraca, a nabrawszy nowego kierunku, pdem byskawicy

w r. 934 a do Grecyi dobiega; w r. 935 upiey pónocne Wo-
chy i Burgundy e, w r. 937 dociera do Kapui i Benewentu, w r.

938 znowu Saksonj odwiedza, w r. 940 upiey Bawaryj i Ka-

ryntyje, w r. 947 ponawia napady na Wochy, a w r. 951 przez

Wochy wpada do Francyi. — Niespostrzegli si atoli Madjaro-

wie, e marnujc swe siy w najazdach na Wochy, Francyj

Grecyj, dali Niemcom czas ochon z przeraenia i przygoto-

wa rodki obrony. Jako najechawszy Bawaryj w r. 955, Mad-

jary spotkali nad Lechem, w pobliu Augsburga, poczone caej

Germanii siy, pod wodza króla Ottona I, któremu posiki wo-

jenne przysa wassal jego, ksi czeski Bolesaw I. — W za-

citej bitwie wojsko madjarskie ponioso ogromna klsk: Mad-

jary odsunli si troch na wschód od r. Aniy (Ennz(, moe a
do r. Orlawy (Erlaf), lecz Niemcy nawet pomyle nie mogli

o wyrugowaniu ich z Pannonii.^^)

Klska nad Lechem opamitaa Madjarów. Dalsze najazdy

*-) O napadzie na Saksonije w r. 924 szczegóy niej § 45.

*3) O wyprawie do Saksonii w r. 933 szczegóy niej § 45.

**) W X w. we Woszech powszechnie znana bya modlitwa: Nunc te ro-

garaus, licet servi pessimi. Ab Ungarorum nons defendas iaculis! Ljubicz. Ugri y

Metackoj. Starine 1869. Kuiga I s, 211.

*'^) Porów. Czoernig. Ethnographie. T. I s. 98. Rzeka Erlaf, po slowiasku

Orlawa, wpada do Dunaju z poudniowej strony, na zaehód od Widnia. W tomie

II niniejszego dziea, na str. 105, wyraenie: Madjary... w r. 984 ustpili do r.

Innu, wypada poprawi ustpili do r. Orlawy (Erlaf).
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na Germanij wstrzymane zostay. Wreszcie i niepotrzebne byy,

bo zdobycze Arpada (f 907) syn jego Sotan dostatecznie utwier-

dzi orem. Nastpcom Sotana zostawao organizowa pastwo.^")

Madjary poczynaj prowadzi ywot osiady, znajomi sie z oby-

czajami Sowian, ucz sie icli mowy i mnóstwo wyrazów sowia-

skich do swego jzylca wprowadzaj. Ksita ich chc na-

ladowa ssiednich monarchów, nie gardz chrzeciastwem^'),

a gdy Geiza przyj chrzest (okoo r. 973) i poj za on Ade-

laid, siostr Mieszka polskiego, pastwo Wgierskie stano jako

nowa potga, któr monarchowie europejscy uszanowa musieli.

4. Wpyw Madjarów na przyszo Sowiaszczyzny.

Wzywajc jSIadjarów do Pannonii, cesarz Arnulf bezwt-

pienia nie przewidywa, e wymierzone przeciw Sowianom ciosy

mog si wkrótce i na Niemców zwróci. Wypadki nastpo-

way po sobie szybko, a skutki ich okazay si wcale inne, ni

si Arnulf spodziewa. mier witopeka I, wojna domowa

w JNIorawii, odpadnicie od zwizku morawskiego Czechów, wre-

szcie przewaga duchowiestwa acisko- niemieckiego w pastwie

Morawskiem tak daleko posuny rozstrój wewntrzny Morawii,

e pod koniec IX w. osabione pastwo Morawskie niczem nie

grozio Niemcom, którzy mogli obej si wcale bez pomocy mad-

jarskiej. Raz jednak wpuciwszy Madjarów do Pannonii, nie

byo ju monoci pozby si ich. Madjary twardo jak kamie

osiedli na samej granicy marki Wschodniej, a po bitwie Czer-

wcowej r. 907 posunli swe panowanie a do granic Bawaryi,

wznawiajc tym sposobem dawne granice Awarów,

*") Genealogia ksit madjarskich bardzo niepewna. Najlepiej obeznany ze

sprawami Madjarów Konstanty Purpurorodny, piszc w r. 949—950 dc Admini-

strando imperii, powiada, e wtedy syn Arpada Sotan ju nie y, panowa za Fa-

lias syn brata Sotanowego Jutokasa i e u Sotana by syn yjcy Toz, czy Tok-

sun, (de Adminis, cap. 40). Ten Toksun, urodzony okoo r. 930, by póniej pa-

nujcym lisiciem i mia syna Geize, który panowa od r. 972—997.

*^) S wzmianki, e okoo r, 948 dwaj ksita madjarscy przyjli chrzest

w Konstantynopolu, Modszy syn Toksuna, brat Geizy, nosi chrzeciaskie imi

Michaa.

Tom III. 14
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Pisarze X w, zaprztnici cakiem strasznymi rozbojamj

!Madjarów w Europie, nie zdawali sobie sprawy o wpywie tych

barbarzyców na przysze losy Sowian i Niemców. Cirzest

Madjirów, potem wietny udzia pastwa Wgierslciego w spra-

wacli Europy, zatary gorzkie wspomnienia o rozbojach madjar-

skich w X w., dochodzenie za wpywu osiedlenia Madjarów nad

Dunajem na losy reszty Europy, — nikogo nie obchodzio. Dopiero

teraz, gdy ju od przybycia Madjarów nad Dunaj tysic lat upy-

wa, historycy sowiascy i niemieccy, rozwaajc wypadki dziejo-

we, z gorycz o fatalnem przybyciu Madjarów do rodka Euro-

py przemawia zaczli.

Szafarzyk jeden z pierwszych wyrzek, e uderzenie Madja-

rów na Morawij ..ugodzio w samo serdce Sowiaszczyzn."*^)

Wspóczesny mu, sawny historyograf czeski Franciszek Palacki,

ubolewajc nad fatalnem przybyciem Madjarów nad Dunaj, mnie-

ma, e nigdy los nie ugodzi sroej w Sowiaszczyzn, jak w kocu
IX w., gdy w rodku licznych, chocia i niepoczonych plemion

sowiaskich, rkami Rocisawa i witopeka posiane ziarno obie-

cywao wyda pyszny plon owiaty chrzeciaskiej i narodowej, r-

kojmi czego suyy przyjazne stosunki, czce Sowian z Rzy-

mem i Carogrodem. Z czasem do tego ziarna przyczyyby si,

z wewntrznych pobudek, inne plemiona sowiaskie, otrzymayby

od niego razem z chrzeciastwem, jeeli nie nowy ustrój polityczny,

to przynajmniej owiat now — europejsk, narodow, uzdolnienie

do ycia przemysowego, jedno jzyka, pisma i literatury. I jak

na Zachodzie, pod wpywem Rzymu, powstao pastwo Franków^

tak na Wschodzie nie bez wpywu Byzantu, powstaoby wielkie

pastwo sowiaskie, a Europa wschodnia, przed tysicem laty^

przyjaby ustrój wcale inny od tego, jaki si sta. Lecz Mad-

jarowie, wtargnwszy do samego serdca rodzcego si organi-

zmu, zabili serdce i nazawsze podobne nadzieje zniszczyli. Czonki

ogromnego organizmu, nie zdywszy zró si, rozpady si

^') „Raz ten uhodil do srdcc Slovanstva." Staro. Slowias. § 41. s. 485.
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Rozwijajc dalej ide Palackiego, Hilferding twierdzi, e na ró-

wninach po nad rodkowym Dunajem, gdzie osady bógaro- so-

wiaskie i serbo- cliorwackie stykay si z osadami Sowian za-

karpackich, mogo zaj poczenie pónocno - zachodniej grupy

sowiaskiej, która wtedy zajmywaa przestrze od aby do

Wisy i dalej do Litwy, z grup Sowian poudniowo- zacho-

dnich, która si opieraa o morza Czarne i Adryatyckie. W tej

poowie Sowiaszczyzny zachodniej, która si od Danii do Gre-

cyi szerzy, mogo rozwin si to samo, co póniej rozwino si

w poowie wschodniej, mianowicie na Rusi: jedno narodowa,

mocna organizacyja spoeczna i pastwowa. Osiedlenie si nad

rodkowym Dunajem, zupenie obcego Sowianom plemienia ma-

djarskiego, rozdaro Sowiaszczyzn zachodni na dwie czci:

pónocn i poudniow, nie zostawiwszy midzy niemi adnego

punktu stycznoci. Skutki tego byy okropne dla caej poowy

Sowiaszczyzny, tudzie dla Europy rodkowej od aby do Nie-

mna i od morza Czarnego do Adryatyckiego.^**; Takie i tym

podobne zdania, chocia w rónych nieco formach, powtarzali

i dotd powtarzaj inni dziejopisowie, zwalajc ca bied na:

Madjarów za to, e zniszczywszy pastwo Morawskie, rozdarli

Sowiaszczyzn na dwoje i tern przeszkodzili Sowianom do po-

czenia si w ogromne pastwo.^')

*®) Palacki. Dejiny narodu ceskeho. T, I wyd. 1848 str. 225

—

6-

60j Hilferding. Benrpia 11 CjiaBane, w Sobranii soczinenij. T. II s. 113 do

124, tudzie: Bopb6a CiaBam. c HtMuaMii s. 80, wesza jako dodatek do Hi-

storyi Sowian batyckich, w Sobranii soczinenij tom IV.

51) Krek. w Eineitung in die Slavische Literaturgescliiclite r. 1887 s. 342

344, podzielajc zupenie zdanie Palackiego i przeczc pogldom Grota na skutki

osiedlenia si Madjarów nad Dunajem, powiada, e refleksyje Grota nie sa w sta-

nie zbi zdania Palackiego. Krek powouje si na zdanie Wendta (Die Germani-

sirung der Liinder oestlich der Elb r. 1884), który powiada, e wdarcie si Mad-

jarów pomidzy Sowian, stao si korzystnem dla Niemców, poniewa poczenie

wszystkich Sowian w jedno pastwo, w skutek geograficznego rozdarcia ich, niemo-

ebnem bdzie tak dugo, jak dugo naród madjarski ekzystowa bdzie." Dalej,

powoywanie si Kreks na annay fuldeskie r. 894 o barbarzystwie Madjarów, tu-

dzie na pisarza arabskiego z X w, Ibn-Dasta o chwytaniu i sprzedawaniu So-

14*
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Wszake w drugiej polowie biecego wieku zjawiy s\e

mne, wicej objektywne pogldy na kwestyj, o której mowa/'-)

Pisarze, niezadowalajc sie poznaniem szkody przez Madjarów

w\-rzdzonej Sowianom, usiuj zbada skutki osiedlenia Madja-

rów nad Dunajem, nietylko bezwglednie w stosunku do Sowian,

lecz i uwzgldniajc zachowanie si Niemców podczas upadku

Morawii, tudzie nastpstwa dla Niemców progromu ici przez

IMadjarów w r. 907. Pisarze tej kategoryi nie odrzucaj tego,

e Madjary, wparszy si klinem w sam rodek Sowiaszczyzny,

rozdarli j na dwoje i uniemoebnili zlewanie si plemion so-

wiaskicli w jedno pastwo, przez co zadali straszny cios naro-

dowoci sowiaskiej, lecz nie spuszczaj z uwagi i tego, e Ma-

wian przez Madjarów wtedy, gdy ostatni koczowali jeszcze na stepach czarnomor-

skich, nie moemy za stosowne" uwaa, albowiem tu nie o przymioty duchowne

i moralne Madjarów chodzi, ale o to: jakie znaczenie ma osiedlenie si Madjarów

nad Dunajem nie tylko dla Sowian, lecz równie dla ^Niemców i innych ludów E\i-

ropy rodkowej. Na to Krek nie daje odpowiedzi.

Z nowszych pisarzy polskich, moemy wskaza na iSI. Bobrzyslciego, wedug
którego „dzikie hordy wgierskie i-zuciy si na Sowian, zniszczyy z pomoc za-

wsze do tego dziea gotowych Niemców, pastwo Wielko -Morawskie, wyrway wieo
zaszczepione chrzeciastwo i cywilizacy, a osiedliwszy si nad rodkowym Dunajem,

w Pannonii, rozdary sowiaszczyzn na zachodni i poudniow, przeciy zba-

wienne zwizki Sowian morawskich i czeskich z Carogrodem i odday ludy le wy-
cznie wpywowi Niemców." Dzieje Polski, wyd. drugie r, 1880. T. I s. 75. Do

tego zniewolony jestem doda: chrzeciastwa Madjary zupenie nie ruszali, a tern

bardziej nie wyrywali, cywilizacyi sowiaskiej nie zniszyli, bo jej nawet nie poj-

mywali, a jeeli zniszczyli kultur niemieck, to tern tylko obronili Sowian od ry-

chego wynarodowienia. — Wzgldniej nieco skutki osiedlenia Madjarów w Panno-

nii przedstawi J. Bartoszewicz, ale i on, idc w lad za Palackim, widzi tylko wiel-

kie nieszczcia dla Sowian, nie biorc na uwag tego, co Niemcy stracili. Histo-

rya Pierwotna Polski. T. I s, 261—264.

•''-} Ju w r. 1860 historylc morawski Dudik, w Mahrens Geschichte tom I

s. 244— 5, zwróci uwag na to, e zwyczajne objanienie upadku Morawii niezgod

w rodzinie ksicej i najazdem Madjarów, nie wyczerpuje kwestyi. Mniema on, e
najazd Madjarów by skutkiem wczeniejszego osabienia i rozstroju pastwa Moraw-

siiiego przez chytr polityk niemieck. — Wczeniej jeszcze, bo w r. 1858 Eagin,

zajrzawszy gbiej w dzieje upadku Morawii, przyszed do przekonania, e ju przed

najazdem ^Madjarów, Morawija przez Wichnga zabit zostaa, e przypisywa wypa-

dek ten jedynie Madiarom jest niedorzecznoci i sprzeciwia si faktom historycznym.

Wedug niego Morawianie godzili si z Madjarami dla odporu gorszego wroga, —
Niemców. PvccKaa Eect.ia. 1858. Cze I.
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djary stworzyli Sowianom mocn przeciw. Niemcom opor. ^^')

Podnoszc kurtyn sceny, na której rozegra si straszny dramat

upadku Morawii, w r. 906, pisarze poj nie mog, kto mianowi-

cie w samo serdce ISIorawij uderzy: Madjary, czy Niemcy?

Który z tych narodów wicej za przyczj^ni Sowianom i nie-

bezpieczniejszym by w przyszoci? — Wreszcie pisarze podno-

sz kwestyj: czy w stanie byli IMorawijanie wasnemi siami ode-

prze Niemców, którzy usilnie, w cigu stu lat, dobijali si i do-

bija si nieprzestawali ujarzmienia Morawii.-^^) — Pytania te wiel-

kiej wagi postaramy si objani stosownie do tego, jak si nam

przedstawiaj wedug faktów historycznych.

Wspominalimy niejednokrotnie, e w IX w. Niemcy, nie

gardzc adnymi rodkami, dobijali si opanowania porzecza rod-

kowego Dunaju, zasiewali intrygi, prowadzili zacite wojny, u-

pieyli i niszczyli kraje sowiaskie, a nakoniec wezwali do po-

mocy Madjarów i podnieli w Morawii wojn domow. Walka

duga wyczerpywaa siy, a intrygi wyzibiay ducha narodowego.

Rozprzenie rzeszy morawskiej, w skutek oderwania si Czechów

i zdrady ksicia pannoskiego Braczyslawa, uatwiao Niemcom

opanowanie w kocu IX w. Pannonii. Morawija cieniona z je-

dnej strony przez Niemców, z drugiej przez Czechów, którzy ra-

zem z Niemcami upiey li j (r. 897—900), a przytem wewntrz

63) Profesor petersburgski p. W. amaskl powiada: „prawda, e w X — XI
w. osiedlenie si Wgrów, czyli Madjarów na równinie Ciso-dunajskiej i utworze-

nie, na gruzach pastwa Morawskiego witopeka, pastwa Wgro- sowiaskiego

Arpada, na dugi czas wpary Iclin obcego szczepu w ciao sowiaslcie, a jednalc

niewtpliwie wytworzyy Sowianom mocn przeciw Germanii opor." OóTj iiCTopil-

MecKOM-L iisyneHiii rpeKO-CianancKaro Jiipa. 1871. t. 17.

^^) Rozwaajc domniemanie Palackjego, e gdyby nie najcie Madjarów,

Sowianie mogliby si zla w pastwo (wyej przypisek 49), wgiersld profesor Pa-

we Hunfavy, przypominajc podstpne zamachy Icsiy niemieckich przeciw Sowia-

nom, powiada „und es bekannt ist mit wech' andauernden Erfolge die Deutschen

die Slawen an der Elb und an der Ostsee ausrotteten, so last sich billig anneh-

men, das ohne die Hierherkunft der Magyaren, weche fiir ein halbes Jahrhundert

die Aufmerksamkeit der Deutschen nach einer anderen Richtung lenkten, vielleicht

auch die Czechen gleich ihrer anderen sawischen Briider untergegangen waren und

Palacky ware auch liein Geschichtschreiber der Czechen CTeworden." Ethnographie

s. 299—300.
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przez stronnictwa religijne rozdzierana, jake dugo broni mo-

ga swej niepodlegoci? Oczywicie Niemcom, dla dopicia ich

zamiarów, wypadao .przedua dawniejsz polityk, róni po-

midzy sob ludy sowiaskie, aby si wzajemnie niszczyy

i nie miay siy do stawienia oporu zamachom cesarskim, a tym-

czasem pod opiek kocioa acisko -niemieckiego, posuwa

kolonistów i przemysowców w celu ekonomicznego opanowa-

nia kraju. Jako, w rzeczywistoci widzimy, e w pocztku

X w. dobra niemieckich magnatów duchownych i wieckich, tu-

dzie posiadoci kolonistów posuway si od Zachodu na Wschód

a do r, Raby i dokoa jeziora Batna."^^) Wyszo kultury za-

chodniej zapewniaa Frankom i Niemcom ekonomiczne powodze-

nie, a Sowianom grozia zuboeniem, zalenoci ekonomiczn,

wreszcie niewol osobist. Có przeciw temu mogli postawi

Sowianie? Dzieje nas ucz, i rozprawy orem z Niemcami wy-

paday niejednokrotnie na korzy Sowian, ale przeciw przemy-

sowcom i kolonistom niemieckim, wytrwaym, przebiegym i ego-

istycznym, dobroduszna i niezaradna natura sowiaska zawsze

prowadzia do strat ekonomicznych, w skutek których Sowianie

wyzuwali si z posiadoci dziedzicznych na korzy Niemców.

O ile walka ekonomiczna trudniejsz bya Sowianom wtedy

gdy zostawali pod wadz niemieck, o tem zdaje si i mówi
nie ma potrzeby. Kilkowiekowa walka Sowian z Niemcami na

polu ekonomicznem daje liczne przykady najpodstpniejszych

rodków przeciw ziemianom sowiaskim uywanych, aby ich wy-

^^) Kolonici posuwali si najwicej po poudniowym brzegu Dunaju ku

wschodowi, a do ujcia r. Raby, ztd w gór po Rabie i Sali a do ich wierzcho-

win i w koto jeziora Blatna. Panowie niemieccy w dobrach swych posiadali pod-

danych (servi), zakadali folwarki, mierzyli pola na any, urzdzali gospodarstwo na

sposób bawarski. Ksia niemieccy siedlili przy kocioach kolonistów swego rodu.

Napywajcy z Bawaryi rzemielnicy siedlili si po miastach. W dokumentach IX
i X w. wzmiankuj si liczne osady z nazwami niemieckiemi. Wylicza je Kaemell.

Die Anfange das deutschen Lebens in Oesterreich, 269— 296. Zauway jadnak

wypada, i pod rubryk nazw niemieckich i kelto -romaskich Kaemell zamieszcza

mnóstwo nazw sowiaskich, zapewne przez nieznajomo mowy sowiaskiej. Wresz-

cie porów. s. 73, przyp. 2,
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rugowa z posiadoci, a do wygnania z domów wasnych dla

osiedlenia kolonistów/^*') Biorc na uwag wszystko, co wyej

powiedziano, tudzie natarczywo duciowiestwa niemieckiego

w rozszerzaniu wadzy swej na Pannonij i Morawije,'^-) niemoc

Sowiaszczyzny zachodniej w X w. i wzrost potgi niemieckiej

za panowania cesarzów z dynastyi saskiej (r. 919—1002), nie wt-

pimy, e jeliby Opatrzno nie zesaa szaraczy madjarskiej ze

Wschodu, cala Pannonija, Morawija, a zapewno i Czechy po-

kryte by zostay gsienic niemieck z Zachodu.

Dla ocalenia Sowiaszczyzny od naporu niemieckiego wX
w. potrzebna bya Sowianom albo genialna osobisto wodza, jaka

si zjawia w postaci Balesawa Chrobrego w XI w., albo dzika nie-

pohamowana sia jaka si znalaza w szalonej hordzie madjarskiej.

Nim jednak Sowianie doczekaliby si Bolesawa Chrobrego, Niemcy,

w cigu stu at, do mieli czasu do przeprowadzenia swych zamia-

rów ujarzm.ienia Sowiaszczyzny, mianowicie za czasów Henryka

Ptasznika i Ottona I, jeliby na powcignienie zamachów niemie-

ckich nie zjawili si Madjary. Jeeli tego nie pojmywano dawniej,

to obecnie sami Niemcy, lepiej od Sowian pojmuj gorzkie dla nich

skutki wmieszania si Madjarów w sprawy ludów naddunajskich

w kocu IX w. Nowsi uczeni niemieccy, rozw^aajc skutki osie-

dlenia si Madjarów nad Dunajem i ubolewajc nad zniszczeniem

przez nich kultury niemieckiej, przychodz do przekonania, e to

byo bardziej dla kultury w ogóle dotkliwe, anieli rozdarcie Sowian

B6) W drugiej polowie XII i w XIII w. Niemcy osiedlali kolonistów w Serb-

sku pomidzy Solaw a ab, tudzie na ziemiach Obodrytów i Lutyków zwyczaj-

nie w ten sposób, e osady dziedziczne Sowian zabierali kolonici, a wyrugowani

z nich Sowianie budowali sobie nowo osady. Ztd powstay wsie: Wielkie i Mae,

Stare i Nowe, Niemieckie i Sowiaskie. Czsto spychano Sowian na mpczary

i pustkowia, gdzie ndzny ywot prowadzc w chatkach rybackich, chyach, wymie-

rali. O tern szczegóy podane bd w t. IV niniejszej pracy.

B7) W licie arcybiskupa salcburgskiego z jego sufruganami do papiea Jana

IX w r. 900 duchowiestwo nieraiemieckie, skarc si na oderwanie Pannonii i Mo-

rawii od arcybiskupstwa salcburgskiego powiada, e przez to dopuszczona zostaa

w kociele schyzma, e Niemcy na mocy prawa wojennego, powinni mie Sowian

swymi poddanymi i e Sowianie czy chc, czy nie chc, w kadym razie pastwu

Niemieckiemu podlega musz. Porów, wyej s. 152.
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na dwoje, jak historyk czeski (Palacki) utrzymuje. ^^^) Dobitniej

i z niezaprzeczona gruntownocia objania te spraw nowszy pi-

sarz austryacki, w te sowa: „Niepodobno znale w dziejach

staroytnych Niemiec innego wypadku, któryby móg ze swych

okropnych skutków porówna si z bitwa Czerwcow r. 907.

Pierwszorzdne stanowisko, jakie Bawary zajmywali w pastwie

"Wschodnio -,Frankskiem, na zawsze zniko. Wszystko, co w cigu

stu lat dla ojczyzny niemieckiej zdobyy miecz i pug bawarskiego

plemienia stracone zostao, jak równie marka Wschodnia i Panno-

nija. Panowanie niemieckie odrzucone a do r. Aniy (Ennz),

Karyntyja w cigej trwodze, nawet waciwa ojczyzna Niemców

wystawiona na up hord barbarzyskich. Stosunki polityczne

i kocielne z kultur niemieck, zaszczepione na wschód od r.

Aniy, zerwane, a sama kultura zniszczona i na zupen zagad

jej skazan zostaa. Straty te ju nigdy wicej nie byy powe-

towane. Maa tylko cz ziem straconych powrócon zostaa

w X i XI w., lecz nigdy, od czasu zjawienia si pastwa W-
gierskiego, nie udao si powróci Pannonii do rk wadzy i na-

rodowoci niemieckiej. Maemi tylko kolonijami, w póniejszym

czasie, Niemcy zdyli w te strony. Jeeliby nie wmieszanie si

Wgrów i nie bitwa r. 907, to wedug wszelkiego prawdopodo-

biestwa i rachunku ludzkiego, granica czysto niemieckiej terry-

toryi byoby teraz nie nad górn Rab, ale nad doln Saw."'^'^)

Pogld ten podzielaj inni pisarze, '^^) a wedug naszego przeko-

nania jest on nader umiarkowany, bo jeeliby Niemcy opanowali

w pocztku X w. Pannonij i Morawij, to oczywicie rozpiera-

liby si na pónoc i poudnie, a w takim razie ani Czechowie,

ani Chorwaci nie obroniliby si od nich.

»8) Roesler. Romanische Studien. 1871 s. 170.

s») Kaemell. Die Anfange deutschen Lebens in Oesterreich. 301— 2.

*o) Grot. MopaBiJi. 415—423.

Uwaga. Czytelnik raczy mie na uwadze, e wszystko co wyej powiedziano

o stosunku Madjarów do Sowian i na odwrót, tyczy si wypadków X w., kiedy,

jeszcze niewiadomo byo, jakie miedzy tymi narodami mog by zajcia w przyszoci
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Pastwo Czeskie.

I. Stan Czech po upadku Wielkiej Morawii. Polityka ksit, zabu-

rzenia.

Do najwaniejszych nastpstw przewagi Madjarów nad Niem-

cami w r. 907 i w nastpne lata, bezwtpienia odnie naley

wzrost pastwa Czeskiego. — Po wygasych Moimirowicach spu-

cizn bior Przemysowcy czescy. Centr owiaty chrzeciaskiej

z Welegradu przenosi si do Pragi. Zamiast upadej monarchii

Morawskiej powstaje nowa monarchia Czeska, ksita której

zajmuj pierwsze miejsce w Sowiaszczyznie pónocno-zachodniej.

Odtd oni bior na si przewodnictwo cywilizacyi sowiaskiej

w cigu caego X w., a nim si zjawi trzecia monarchia so-

wiaska — Piastów w Polsce.

Aeby stan w szeregu ówczesnych pastw Europy rod-

kowej, ksitom czeskim wypadao utwierdzi w swym kraju

chrzeciastwo i podnie znaczenie wadzy ksit z rodu Prze-

mysowców, wyej nad dynastów plemion czeskich. Nieatwa to

sprawa. Drobni dynaci w cigu IX w. starali si o powiksze-

nie udziaów swych przez zwizki familijne, albo drog pod-

bojów. Jedni dynaci padali, inni wywyszali si.^) Szczcie

najbardziej sprzyjao Przemysowcom praskim, którzy panujc

nad licznem i bitnem plemieniem Czechów, wczeniej od innych

ksit wzmocnili sw wadz i tak potg synh, e ju w IX

wygórowali nad innych, jakby wielcy ksita caej ziemi czeskiej,

którym, w sprawach dotyczcych caego kraju, dynaci plemienni

ulega winni byli. Wszake dynaci nie myleli zrzeka si do-

browolnie wadzy swej na korzy Przemysowców. Ztd za-

targi i boje, ztd udawanie si niektórych monowadzców o po-

moc do Niemców i mieszanie si ostatnich w sprawy wewntrzne

1) Porów, dziel tego t. II s. 386—7.
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Czechów,") ztd niemoc ksit praskich w drugiej poowie

IX w., kiedy w ssiedniej Morawii dzielny ród Moimirowiczów

wietnem powodzeniem ora i rozumn polityk w sprawach

wiary narodowej, podniós wadze ksic na stopie wadzy

monarchicznej i z jej to pomoc gromadzi siy narodowe do

obrony niepodlegoci kraju, — Przypatrzmy si postpywaniu

ksit czeskich.

Chrzest ksicia Borzywoja i ony jego Ludmiy przez . Me-

todego (okoo r. 880), czy Czechy z Morawami moralnie,

a przewaga ora witopeka w bojach z Niemcami, dawaa mu
naczelne zwierzchnictwo w zwizku morawskim, do którego i Cze-

chy naleay. Ale po mierci witopeka (r. 894), synowie Bo-

rzywoja Spitygniew i "Wratysaw, nie chcc uznawa zwierzchni-

ctwa Moimira II, dobrowolnie poddali si cesarzowi Arnulfowi

w Regensburgu (895),**) Nieszczliwy ten postpek wplta ksi-

t czeskich w sida polityki niemieckiej i wywar w przyszoci

najgorszy wpyw na rozwój pastwa Czeskiego,

Raz stanwszy po stronie Niemców, Spitygniew i Wratysaw

trzymah si ich polityki, wspólnie z nimi upiey li Morawy (r.

897 — 900) i uskarali si jeszcze na jakie krzywdy ze strony Mo-

rawianów. Bratobójcza wojna dwóch ssiednich ludów do ta-

kiego stopnia zalepia ksit czeskich, e w chwili upadku pa-
stwa Morawskiego, nietylko nie podali mu adnej pomocy, lecz

owszem pozwolili przez swój kraj Madjarom do Gomaczów prze-

chodzi (r, 906). Okolicznoci te, a take milczenie dziejów o ja-

kim bd zatargu Czechów z Madjarami, budz przekonanie, e
podczas upadku pastwa Morawskiego, ksita czescy w przy-

jaznych stosunkach z Madjarami zostawali.

Brak róde dziejowych skrywa przed nami uczestnictwo

ksit czeskich w rozszarpaniu pastwa Morawskiego, ale ów-

-) Przypomnijmy Witorada pana na Witoraziu, który wywoa w r. 857
wmieszanie sie Niemców w sprawy czeskie. Wyej. T. II. s, 386 i w biecym
tomie s, 66,

») Wyej s. 144,
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czesne okolicznoci, oraz podania madjarskie wskazuj, e korzy-

stajc ze zgody z Madjarami, Czechowie opanowali waciwe zie-

mie morawskie nad rzekami Dyja i Moraw,*) cz SIzka,

a moe i górzyst cz Sowaczyzny.^) W kadym razie z upadku

Morawii Czechowie skorzystali niemao. Wcielajc do Czech

terrytoryj morawsk, pozbawion ksit wasnych, ksita
czescy wadali ni bez wszelkich ogranicze, a rozporzdzajc

si na prawach zdobywców, mogli cign z niej rodki do po-

mnoenia potgi swej.

Tymczasem walna poraka Niemców przez Madjarów w ro-

ku 907 i wnet potem szalone najazdy madjarskie na Germanij

podaway Czechom mono uywania zupenej niepodlegoci,

nie zwaajc na zobowizania si ksit ich w r. 895. A gdy po

mierci ostatniego z Karlowingów, Ludwika Dziecicia (r. 911)

na tron niemiecki wstpi Konrad I (911— 919), ksita czescy'

mogli uwaa si za moralnie uwolnionych od zobowiza wy-

gasej dynastyi zoonych. Jak postpywa w tej sprawie ksi
Spitygniew wiadomoci nie posiadamy,*') ale nastpca jego Wra-

*) Zulta (Soltan) ... ex parte vero Boemiorum fixit metas usque ad fluvium

Moroua, sub tali conditione, ut dux eorum annualim tributa persolveret duci Hunga-

liae et eodem modo ex parte Polonorum usque ad moDtera Tatur. Anonym, nota-

rius Beli cap. 57. Piszc w XIII w, o sprawach X. w. notaryusz Beli zakreli

granice Wgier do Tatrów i ujcia r. Morawy, jak byo rzeczywicie w XIII w,

ale jeli przechwala si, e trybut Wgrom nietylko Czesi, lecz i Polacy pacili,

to czyby zaniedba zdobycze Madjarów rozszerzy i na zachód od r. Morawy,

gdyby cho jakiekolwiek tradycyje to przypominay?

^) W poowie X w. Sowiaszczyzna bya w rku ksit czeskich. Kiedy

j zdobyli? Czy po bitwie nad Lechem r. 955 i zwycizlwie Czechów nad Wgrami
na granicy czeskiej w tyme roku, czy jeszcze wczeniej w r. 907 ? Odpowiedzi w dzie-

jach nie znajdujemy. Podania madjarskie wzmianlcuj wprawdzie o zdobyciu Nitry

przez wodzów Arpada, ale czy jazda madjarska moga opanowa górzyst cz Sto-

waczyzny? — Wtpliwe.

®) Data mierci Spitygniewa i wstpienia na tron Wratysawa I niepewna.

Dawniej oznaczano j r, 912. (Szafarzyk, Star. Sów. § 39, s. 453, tudzie Kriek,

Dejiny Naród. Slov. s. 18). Tomek, majc na wzgldzie, e wedug legend, syn

Wratysawa Wacaw-, urodzony wtedy, gdy ju Wratysaw panowa, liczy podczas

mierci ojca lat 18, obliczy, e Wratysaw (f 921) pocz panowa w r. 903. Apo-

logie der iiltesten Geschichte Bóhmens, w Abhandlungen der k. bómischen Gesell-



tysaw T^ nie skada hodu królowi niemieckiemu i o swa nie-

podlego obawia sie nie mia powodu, albowiem ówczesny

rozstrój Germanii, coroczne poogi i mordy po caej Germanii

przez Madjarów szerzone, wreszcie rebelia przeciw królowi pot-

nego ksicia bawarskiego i markgrafa karyntyjskiego Arnulfa,

nie dozwalay królowi Konradowi I niczego przeciw Wratysa-

wowi I przedsibra. Czechowie, korzystajc ze zgody z Madja-

rami, uywali zupenej niepodlegoci i wspólnie z Madjarami

w r. 915 Saksonij lupieyli.') Tak cigno si a do wstpie-

nia na tron niemiecl:i Henryka I Ptasznika (919—936), który,

pogodziwszy si z ksiciem bawarskim Arnuifem i umierzywszy

wewntrzne w Germanii rozruchy, czu si w stanie bardziej

energiczn wzgldem Czechów polityk rozpocz. Nim jednak

Henryk I zebra si z silami, ksi bawarski Arnulf napad na

Czechy w r. 922, Krótka o ten wzmianka kronikarska nie obja-

nia wcale powodów zajcia pomidzy Arnuifem a Czecliami."^)

Tylko przez konjektury przychodzimy do wniosku, e by moe
sprawy pokrewnego Arnulfowi potnego rodu Sawników, lub

niesforno innych dynastów, albo wreszcie pretensyje biskupa

regensburgskiego do przyczenia Czech pod jego zarzd,^) po-

day Niemcom powód do wmieszania si w sprawy wewntrzne

czeskie, jak si niejednokrotnie dawniej zdarzao. Skutków tej

wyprawy nie dostrzegamy. Wratysaw I a do zgonu niepodle-

go zachowa, co zdaje si potwierdzaj podania narodowe,

które wspominaj o nim, e by „wielkim saw" ^^) i „niezli-

schaft der Wissenschaften, 1865, tom XIII, fiinfter Folger, s. 65. Gdy jednak .mier

Wratyslawa zwyczajnie oznaceaj rokiem 926, wypada, e on pocz panowa okoo

r. 908? jeli legendy nie myl si.

') Porów, wyej cytat z Adama Bremeskiego. § 43, przyp. 39 na s. 207.

^) Auctarium Garstense. a. 922. Arnoldus dux Bavariae in Boemiam cum

exercitu proficiscitur. (Pertz. M. G. XI, 565). Annales Salisburgenses, a. 922. Ar-

noldus dux Bavariae in Boemiam cum exercitu vadit. Pertz. M. G. XI, 771.

'•>) Takiego zdania jest Tomek. Apologie, s. 65. Niej przypisek 47.

'0) W cyrylskim ywocie . Wacawa, zapisano: „bje e knja welik i Sa-
woju czesten w Czechach iwyj, imenjem "Worotislaw." Fontes rerum boliemi-

carum. T. I, s. 125.
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czon moc wrogów zwyciy" ^^), Jest jeszcze domniemanie, e
zdobywszy cz lska, zapewno po r. goy, Wratysaw zbudo-

wa na wyspie r. Odry gród, który od jego imienia nazw Wra-

tysaw, teraz Wrocaw, otrzyma.^-)

Rzdy maoletniego syna Wratysawowego Wacawa, pod

opiek matki jego Draliomiry, otworzyy monowadzcom cze-

skim szerokie pole do intryg i zaburze. Intryga zwrócia si

najprzód przeciw wdowie po Borzywoju Ludmile, któr pos-

dzano o zamiary rozporzdzania sprawami kraju. Ludmia usu-

na si z Pragi do Tetina, lecz to j od zamacliu wrogów nie

obronio. Zbójcy, pod przewodnictwem Tumana i Kowana, napad-

szy na zamek tetiski, staruszk Ludmi zamordowali 15 Sier-

pnia r. 92 7 J'^) Podejrzywano wdow po Wratysawie I Dralio-

mir, jakoby ona, zostajc pogank, nieprzyjanie patrzaa na

Ludmi, opiekujc si wycliowaniem w duclm chrzeciaskim

Wacawa. Lecz jeli na uwag wemiemy, e jeden z iersztów

merderstwa Tuman z caym swym rodem ratowa si ucieczk,

a Kowan sciwytany z caym rodem zgin, ^^) tedy musimy przy-

zna, e w tej sprawie caej winy na jedn Drahomir zwala

niepodobno.*) Na miejscu dokonania zbrodni, Draiomira rozka-

zaa zbudowa koció Miciaa Archanioa, a mczenniczk Lud-

mi naród czeski za wit policzy.

1') Quodam igitur tempoie Biaceslaus uidam regali insigniter potiens po-

testate eam (Pragam) residens principatus sui strenuissime curam gerebat... pene

innumerorum hostium triumphator. Passio S. Yenceslai, wedug be-

nedyktyna Wawrzyca. Fontes rer. boh. I, s. 170.

12) Kunik. A.l6eKpii, s. 89, tudzie Palacki. Dejiny. T. I, s. 254.

1^) W cyrylskim ywocie Ludmiy: „tohda nacza mysliti mati Wjaczesawa

na swjekrow swoju Ludmiu zlo i wsjaczeski iskasze pogubili ju." Fontes, I, 123.

i*) Wedug Passio S. Ludmilae Tuman i Kowan, powróciwszy do Dralio-

miry, opywali w bogactwa i poniewierali równymi sobie, lecz zazdro i kótnia

pomidzy nimi a Drahomira, doprowadziy do tego, e Drahomira postanowia

sprztn ich. AVtedy jeden z rodem swym uciek, a drugi zgin. Fontes rer, boh.

I, 140—2.

*) Hynek Krch twierdzi, e' zabójstwo Ludmiy byo skutkiem zoci mo-

nowtaizców przeciw Przemysowcom. Kriticke uvahy. II. Na obranu kneny Dra-

liomiry. V PferoY. 1883. s. I, 49.



Zamordowanie Ludmiy byo tylko wstpem do dalszych in-

tryg, zaburze i morderstw sprawionych przez monowadzców,

dobijajcych sie na dworze ksicym znaczenia, a bezwtpienia

i korzyci materyalnych. Wichrzyciele postarali si poróni Dra-

homir z synem jej Wacawem, a gdy si to im poniekd udao,

postanowili poróni jeszcze Wacawa z modszym bratem jego

Bolesawem, który mia udzia w krainie Pszowjan i tam gród

Bolesaw' zbudowa. Intryga udaa si. Wacaw zmusi Draho-

mir ustpi do Budecza, lecz wkrótce spostrzegszy bd swój,

powróci j ze czci do Pragi i odtd by dla niej najczulszym

synem. ^•')

W tyme czasie jeden z dynastów czeskich, przodek sa-

wnego póniej rodu Sawników, Radysaw Zlicki omieli si

podnie przeciw Wacawowi otwarty rokosz i w okolicy staro-

ytnego grodu ytomirza zgromadzi swych wojowników. Wa-
caw, nie chcc napróno krwi niewinnych ludzi przelewa, wy-

zw^a Radysawa na pojedynek. Upokorzony w pojedynku Ra-

dysaw pogodzi si z Wacawem i przy swych posiadociach

utrzyma si.^^) Zkde taka powolno, by nie wyrzec niedo-

no Wacawa? Zrozumimy to zajrzawszy gbiej w sprawy

ówczesne. I tak. W r. 928 król Henryk Ptasznik, ujarzmiajc

Serbów nadabskich i Stodoranów, tudzie czujc si obraonym

przez Czechów, prawdopodobnie za okazanie Drahomir pomocy

swym ziomkom Stodoranom, wpad niespodziewanie do Czech

i do Pragi dy. W pomoc mu pospieszy ksi bawarski

Arnulf i obaj wspólnie obiegli Prag. Wacaw, nie widzc mo-

noci stawienia oporu przemagajcym siom wrogów, zmuszony

zosta upokorzy si, zobowizujc si do pacenia corocznie try-

butu królowi niemieckiemu 500 marek i 120 woów, ^") co, jak

*^) Panowie czescy mówili Wacawowi: „choczet tja ubiti z bratoma; tja bo-

predje ubia jestb i babu twoju Ludmiu. I otogna matjer swoju w Budec . .
."

ywot . Wacawa. Fontes rer. boh. I, s. 125.

*") O pojedynku Wacawa z Radystawenr,, patrz dziea tego T. II, s. 382.

'") Continuat. Reginon. a. 928. Heinricus rex Boemos liostiliter invasit, et

praestante Deo fortiter superavit. Do tego Widukind lib. I, cap. 35. Heinricus
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historycy utrzymuj, ustanowione by miao jeszcze za czasów

Karola W.^s)

Czegó si dobija ten sam Arnulf, który ju w r. 922 na

Czecliy napada? Odpowiedzi na to prawdopodobnie w pokre-

wiestwie Arnulfa z Radysawem Zlickim szuka wypada. ^^)

Rzecz jasna, i Wacaw, majc wewntrz kraju mocnego wroga,,

któremu pomoc w kadej chwili gotowi byli poda Niemcy, mu-

sia wroga tego oszczdza, a gdy Niemcy napadli na Czechy

w r. 928, Wacaw, z powodu tego wroga, krewnego Niemców,

nie móg poczy wszystkich si czeskich do energicznej obrony

kraju, jak bywao w IX w., podczas najazdów Karola W. i jego

nastpców. -")

Zawarszy przymierze z Henrykiem Ptasznikiem, Wacaw
zostawa w przyjaznych z nim stosunkach, ze szczególn troskli-

woci krzewi chrzeciastwo, wznosi kocioy, protegowa du-

rex et Arnoldus dux Boemos vincunt. A dalej Kozma o podatku, jak w nastp-

nym przypisku.

*®) Opierajc si na wyraeniu Eginharda: an. 805 omnes barbaras ac feras

nationes, quae inter Renum et Yisulam fluvios, oceanumue ac Danubium positae...

ita perdomuit (Carolus) ut eas tributarios efficeret. Inter quas fere praecipuae sunt

Weletabi, Sorabi, Boemani, cum his namue bello conflixit . . . historycy twierdz,

e ju od Karola W. Czechowie obowizani byli paci roczny trybut cesarzowi.

To si wydao tern bardziej niewtpliwem, e ju Kozma prawi: „Tales nobis legem

constituit Pippinus Magni Karoli regis filius ut annuatim imperatorum successoribus

CXX boves electos et D Marcas soWamus, marcam nostrae monetae 200 nummo<; di-

cimus. Hoc testatur nostrarum aetas in aetatem." Fontes rer. boh. II, s. 80. Gdy

jednak w ródach IX w. nigdzie podobnego trybutu nie znajdujemy, moemy wic
przypuci, e Kozma zobowizanie si Wacawa r. 928, przez niewiadomo po-

liczy za zobowizanie z czasów Karola W.
1") W tomie II dziea tego s. 382, przyp. 249, objaniem, e córka ksicia

bawarskiego Arnulfa, niewiadoma po imieniu, bya matk Sawnika. Do tego do-

da wypada, e wedug Passio S. Adalberti, ten Adalbert, t. j. . Wojciech, pocho-

dzi z ojca Sawnika i matki Adalberty. Ale wedug roczników czeskich (Pertz,.

M. G. III, 119) i polskich, tudzie Kozmy, matka . Wojciecha zwaa si Strzey-

sawa. Jake to pogodzi? Z Brunnona Vita S. Adalberti rozdz. I dowiadujemy si,

e brat jego (. Wojciecha) po ojcu by Gaudencius (Radym) „ex parte patris caro

et frater suus," czem Brunno daje do pojcia, e Radym by z innej matki, ni
Wojciech. Otó prawdopodobnie, e . Wojciech by synem Niemki Adilbury,

a inni bracia jego synami Sowianki Strzeysawy. Porów, Bielowski M. P. II, s. 153..

20) Wyej s. 34, 36, 64.
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chowiestwo acisko -niemieckie, lecz ówczeni monowadzcy

czescy, niedawno ochrzczeni, pamitajc wprowadzenie za ksicia

Borzywoja obrzdu sowiaskiego, niemiem okiem na wzma-

gajce si duchowiestwo niemieckie patrzyli. Przeciw Waca-

wowi zrodzia si niech monowladzców. Wrogie mu stron-

nictwo znalazo wspólnika w bracie jego Bolesawie, który sam

chcc wada krajem, na czele spiskowców stan.'-^) Zamach

na ycie Wacawa naznaczono speni w dniu 27 Wrzenia

roku 935, albowiem w ten dzie miao si odby powicenie

kocioa . Kozmy i Damiana w grodzie Bolesawiu, a poniewa

Wacaw na podobnych uroczystociach zawsze by przytomnym,

konspiratorowie pewni byli, i nie ujdzie ich rki. Po mszy

Wacaw zamierza powróci do Pragi, lecz Bolesaw ze zami

go uprasza, aby przenocowa. Nazajutrz rano 28 Wrzenia, gdy

Wacaw wchodzi do kocioa, zbrodnia dokonan zostaa.'-) Do-

wiedziawszy si o tem Drahomira pospieszya do grodu Bolesa-

wa i na trupa syna pada, lecz gdy j przestrzeono, e mierci

nie ujdzie, ucieka do Chorwat. Trup Wacawa lea na podwó-

rzu kocioa niepogrzebiony, a ksidz jeden, zlitowawszy si, po-

chowa go w kociele. Dopiero we cztery lata póniej Bolesaw

kaza zwoki AVacawa przenie do Pragi i pochowa w l^ociele

. Wita, który Wacaw zbudowa.^*'*)

Mczestwo Wacawa, a take ycie jego pobone, pene

miosierdzia chrzeciaskiego, gboko wryy si w uczucia na-

rodu czeskiego, który obok wspomnie o . Ludmile, przechowa

-1) „Rozbujasze e muje czachowskyja (MaxoBBCKbi;K) i wstasza na sja.

Knja e im bjasze jeszcze rrad. let. i8. A kohda unire otjec jego, da jegda wzrastet...

tohda djawol... wnide w serdca zych sowjetnikow jego. Ti e naczasze posrekati

Bolesawa na zo rjesza: choszczet tja ubiti Wjaczestaw knja, swjeszczawsja s ma-

terju swojeju i z mui swoimi . . . wsiej djawo . . . Bolesawu ukawaja w serdce

jego i nausti jego na brata swojego." ywot . Wacawa. Fontes rerum boli. I,

129—130.

--) Wedug obu redalccyi ywota . Wacawa, krótszej i duszej, w Fontes

rer. boli. I, 125, 131,

-^) Cyrylskie przeniesienie zwok . Wacawa, w Fontes rer. boli. I, s. 135,

take i u Kozmy pod r. 932. Fontes rer. boh. II, s. 31.
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pami o jej wnuku Wacawie witym, patronie ziemi czeskiej,

W wyobrani ludu , Wacaw pozosta jako mny obroca kraju,

na koniu, w zupenym rynsztunku wojennym.

2. Podwyszenie wadzy ksico].

Ze zbroczonemi krwi bratni rkami, zasiad Bolesaw I

na ksicym stolcu. Stronnicy jego spodziewali si znale go

przychylnym widokom swym, nie pojmujc, e ten, który nie

wzdrygn si wasn rk zabi najuczciwszego brata, pewno

nie zawaia si wspólników zbrodni swej mordowa. Niesforni

monowadzcy nie przewidywali, e Bolesaw postara si jak naj-

rychlej pozby si wiadków bratobójstwa i niepokornych mu
zmusi srogiemi rodkami do posuszestwa. Monowadzcy zrazu

myleli opór Bolesawowi stawi, a jeden z upanów (subregulus)

podda si Niemcom. Bolesaw rozpocz przeciw niemu wojenn

wypraw.'*) Na pomoc buntownikowi Niemcy wysali z Turyn-

gii i Saksonii dwa hufce wojowników, lecz Bolesaw hufce te

pojedynczo zniós, grody buntownika zdoby, a stolic jego zbu-

rzy (936—940). Niemcy na tem nie poprzestali. Rozpocza si

czternastoletnia, z ronem szczciem prowadzona wojna. Lecz

kronikarze, zajci zacit walk w tyme czasie króla Ottona I

ze Sowianami nadabskimi, mao uwagi na wojn z Czechami

zwracali i dla tego o niej urywkowe tylko posiadamy wiadomo-

ci."^) Bolesaw da pokoju, traktowa o warunki i w tym

celu posa zakadników, których Otton I z wielk radoci po-

kazywa ludowi (946).^*) Przymierze trwao niedugo, albowiem

ju w r. 950 Otton I, wkroczywszy z silnem wojskiem do Czech,

obieg Prag, której broni syn Bolesawa, po imieniu take Bo-

2*) Widukind, II, 3, timens sibi vicinum subregulum, eo quod paruisset im-

perii Saxonum, indixit ei bellum.

25) Widukind, lib. II, c. 4, il, 20, 30; Thietmar, lib. ir, cap. I. O wysia-

niu Azika z dwoma legionami otrów r. 936, w pomoc buntownikom, patrz niej

§ 45 przypisek 43 na s. 246.

-•') Widukind, II, c. 40. Obsides Bolizlavi ibi vidimus, quos populo rex

praesentari jussit, satis super eis laetatus.

Tom III. 15
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lesaw. A gdy w I.ipcu tego roku Nowy gród (teraz stary)

przez Niemców zdobyty zosta, Bolesaw, trzymajcy sie jeszcze

na prawej stronie r. Wtawy, uzna za niemoebne mierzy si

z liczniejsz3'm nieprzyjacielem.'-') Uda si wic do obozu Otto-

na I, „a stanwszy pod jego chorgwiami, króla sucha, odpo-

wiedzi mu dawa, i na przebaczenie zasuy." 2*=*) Poczem zawar

z Ottonem I pokój, zobowizawszy si do pacenia daniny, jak

paci Wacaw Henrykowi I Ptasznikowi. -'*) Nadzór nad Cze-

chami Otton I poruczy krewnemu swemu Henrykowi ksiciu

bawarskiemu, •'°) ale ta ostrono bya zbyteczn, bo taki ksi,
który dba wicej o sw wadz, anieli o uczciwe imi, nie móg
by strasznym dla Niemiec wrogiem.

Uniywszy si przed Ottonem I, Bolesaw wiernie suy
Niemcom, przez co stan w nieprzyjazne stosunki z Madjarami,

którzy od r. 907, powtarzajc straszne najazdy na Germanij, ani

razu nie zagabnli Czechów. W r. 955 Madjary w znacznej licz-

bie wpadli do Bawaryi, a stanwszy obozem nad r. Lechem,

w pobliu Augsburga, pucili swe zagony do Szwabii. Z po-
czonemi siami Germanii, Otton I spieszc przeciw Madjarom,

otrzyma od Bolesawa I posiek z 1000 dobrze uzbrojonych wo-

jowników.^^^) W bitwie, zaszej 10 Sierpnia roku 955 wojownicy

ci, stojc na prawem skrzydle, byli rozbici a obóz ich dosta

2') Widukind, III, c. 8; Continu. Regino, a. 950, eodem anno Boemiorum

princeps Boleslav regi rebellat, quem rex validissima manu adibat suaeue per omnia

ditioni subdebat.

2^) Widukind III. 8. Bolizlav urbe egressus, maluit tantae majestat! subici,

quam ultimam perniciem pati; sub signisue stans, et regem audiens responsaue

reddens, veniam tandem promuerit.

29) e trybut by jeszcze w innej formie, ni si zobowiza Wacaw paci

-w r. 928, wskazuje to nadanie Ottona II kocioowi merzeburgskiemu i Maja r. 991:

„tertiam partem census ... qui regio fisco per singulos annos persolvi debet de tota

Bohemia in qualicunque re sit, sive in auro, sive argento, sive pecoribus, aut in

aliis aliquibus rebus magnis sive parvis. Erben. Regesta, N. 76.

^°) Tliietmar, II, c, i.

''1) O uczestnictwie osobistem Bolesawa I w bitwie nad Lechem wzmian-

kuje tylko Flodoard pod r. 955 (Pertz. M. G. III). Pewniej jednak, e Bolesaw,

priewidujc moebno napadu Madjarów, pilnowa bezpieczestwa Czech.
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si Madjarom, lecz gdy los bitwy przechyli si na korzy
Niemców, jecy czescy i obóz ich z rk Madjarów oswodzeni

zostali.

Przegrawszy bitw nad Lechem, Madjary mieli jeszcze gro-

ne siy. Niemcy ciga ich na wschód od r. Aniy (Ennz) nie

mieli. A e Madjary nie ponieli tak stanowczej klski, jak si

ówczesnym Niemcom wydao,^-) wskazuje to napad Madjarów

na Czechy, zapewne w celu odwetowania Bolesawowi I, za po-

sane Ottonowi I posiki. Ale Bolesaw I, przewidujc moe-
bno podobnego napadu, sta na granicy kraju w gotowoci do

boju. Nie powiodo si i tu Madjarom. Wódz ich LeheF") do-

sta si do niewoli, wojsko jego rozbite zostao, a Bolesaw I zyska

zrczno do rozszerzenia granic pastv/a swego. Od tej chwili

wadanie Czechów Sowaczyzn na poudnie a do Dunaju, a na

wschód a do Krakowa nie ulega wtpliwoci. •^"')

32) Wedug Widekunda, III, 44 i Thietmara, II, 4, Madjary nad Lechem

zupenie zniszczeni zostali, Ale wedug innych róde, Madjary po niefortunnej dla

nich bitwie, mieli do jeszcze siy, aby niepowodzenie swe nad Lechem powetowa

na Czechach. W annales S. Galenses maior (Pertz. I, an. 956): „Otto rex cum Aga-

renis pugnabat . . . eosue Deo auxiliante devicit. Et aliud bellum cum eis gereba-

tur a Boemanis, ubi comprehensus est rei illorum nomine Lele, extincto exercitu

ejus." Do tego monaby doda ywociarza . Urycha (Pertz. IV, p. 402), który

o Madjarach mówi: tantus taroen ad huc exercitus eorum remanebat, ut . . . non pu-

gna lacessitos eos redire aestimaverint.

•'") Wedug pada, wodzowie Madjarów Lehe i Bulk kwitnli za czasów

Arpada ({- 907) i oni to urzdzili rozpraw z Niemcami w Czerwcu r. 907. Ale

jake z tern pogodzi zjawienie si ich w pó wielcu póniej, gdy wedug jednych

poda Lehel i Bulk po bitwie nad Lechem r. 955 z mnóstwem jeców powieszeni

zostali (Kezai. Chr. II, c. 1), wedug innych powieszono ich w Ratysbonie, gdy

przez Dunaj chcieli umkn, a wedug innych, Lehel wpad w rce Czechów?

Sayous. Les origines et Tepcue paienne de Ttiistoire des Hongrois, s. 92, 107.

^*) Nie majc wiadectw wspóczesnych o zaborach czeskich w poowie

X w., z póniejszych tylko wypadków sdzi o tem moemy. I tak, w dyplomie

fundacyi biskupstwa Praskiego w r. 973 (patrz wyej str. 128, przyp. 17), wzmian-

kuje si „p r o V i n c i a cui "Wag nomen est, cum omnibus regionibus, ad praedictum

urbem pertinentibus, quae Krakowa est." — Kiedy prowincya Wag, raczej Sowa-

czyzn moga dosta si Czechom, jeeli nie w r. 955? Do tego, jeeli nie do

wczeniejszego czasu odnie wypada zdobycie Krakowa, bo ju podczas przejazdu

Izraelity Ibraima-ibn-Jakóba z Pragi do Krakowa, przed r. 965, Kraków do Czech
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Prowadzc dugoletni wojn z Niemcami, Bolesaw móg
przekona sie, e w obec zcentralizowanej wadzy króla niemiec-

kiego, dawny ustrój Czecli, oparty na samorzdzie udzielnych

prawie ksit i up, nie wystarcza do skutecznej obrony kraju,

nie dawa bowiem ksiciu monoci rozporzdza wszystkiemi

siami czeskiemi, dla utworzenia mocnego wojska i zaopatrzenia

go w potrzebne rynsztunki, a kraju w niezbdne warownie. Prze-

ama jednak obyczaj staroytny, przekona Czechów o konie-

cznoci uznawania najwyszej wadzy w osobie ksicia, o wy-
szoci interesów pastwa nad interesami prywatnych, choby naj-

wyszych osób, nieatw byo rzecz. Zastarzae przesdy, dum,
egoizm zama m.ona byo tylko sil, w uyciu której Bolesaw

nie waha si nigdy. Raz, uznawszy potrzeb obwarowania gro-

du Bolesawia, kaza on ludowi zgromadzi si nad ab i do

zgromadzonych przemówi o koniecznoci opasania grodu Bole-

sawia murowanymi, na sposób rzymski krgami i o wykonaniu

silami kraju potrzebnych robót.^^) Ale starostowie, nie pojmu-

jc, aby podobne roboty mogy lee na obowizku ludu, uwa-

ali to za wymys ksicia, niezgodny z dawnym obyczajem i tak

do niego mówili: „my starostowie ludu musimy ci powiedzie,

e ani umiemy, ani chcemy robi czego dasz; nasi ojcowie nic

podobnego nie robili." Schwyciwszy jednego z przytomnych za

czupryn i skrciwszy mu gow jak makówk, powiada Kozma,

Bolesaw jak szalony rzuci si na tum, który z przeraenia ba-

ga ksicia o miosierdzie, przyrzekajc wykona czego da.
Oczywicie przesdy i ciemnot ludu czeskiego mona byo mniej

gwatownymi rodkami przeama, ale w owym barbarzyskim

wieku o rodki nie pytano, a grub si szanowano wysoko. To

te gdy ksiciu czeskiemu udao si srogimi rodkami stosunki

nalea, o czem podrónik mówi wyranie, a jak utrzymuje Kunik, nie bez za-

miaru nazywa Bolesawa I ksiciem Pragi i Krakowa. Porów. Kunik. A.loeKpif,

s. 48, 90.

36) Wedug Kozmy Bolesaw mówi: „volo et jubeo, ut mihi oper Romano
aedificetis murum urbis nimis alterum per gyrum.'*
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wewntrzne kraju zmieni na korzy wadzy monarchicznej, zna-

czenie jego nie tylko w Czechach, lecz i za granica kraju nad-

zwyczaj wzroso. Flodoard i Widukind nazywali Bolesawa I

królem, ssiedni ksi Mieszko polski poj za on córk Bo-

lesawa Dubrawk, ale potomni, przypominajc jego okrucie-

stwa, przezwali go: okrutnym. •^^)

Pod koniec panowania Bolesawa I (936—967), drobni dy-

naci czescy znikli zupenie, snad ich wymordowano, pozosta

jeden tylko udzielnie wadajcy ród Sawników, do którego wi-

ksza poowa ziemi czeskiej naleaa.^") Ród ten spokrewniony

z ksitami bawarskimi, zostajc w przyjaznych stosunkach jak

z Bolesawem I, tak i z jego nastpc, kwitn a do r. 996,

w którym nareszcie i on pad ofiar zakorzenionych od dawna

zaburze.

O rzdach nastpców Bolesawa I powiemy niej, we wa-

ciwem miejscu.

3. Stosunki kocielne.

Po upadku arcybiskupstwa sowiaskiego w Welegradzie

(r. 885), do którego i Czechy naleay, zarzd spraw duchownych

w Czechach zalea od usposobienia ksit. Niezadugo przed tern

ochrzczeni ksi Borzywoj i ona jego Ludmia (okoo r. 880),

tudzie cz narodu, nie skadali jeszcze tak licznej trzody, aby

chrzeciastwo w Czechach mona byo uwaa za powszechnie

ugruntowane. Pogastwo kwitno w caej mocy, a wikszo
ludu wiejskiego nawet par wieków póniej w bdach poga-

3^) Erat accerimus consilio, mówi o Bolesawie Widukind, ale daleko go-

rzej odzywa sie o nim Kozma. Zamordowanie . Wacawa tkwi cige w pamici

Kozmy. Nie szczdzi on sów potpienia bratobójcy, a wymaganie od ludu posu-

szestwa uwaa za gwat i uciemienie. Fuit iste dux Boezlaus, si dicendus est

dux, qui fuit impius, atque tyrannus saevior Herodote. truncu^entior Nerone, Decium

superans scelerum immanitate, Diocletianum crudelitate, unde :'bi agnomen ascivit

saevus Boezlaus ut diceretur. Fontes rer. boh. II, s. 31.

") Dziea tego T, II, s. 381—2.



skich trwaa.^**) Wszake biskupi regensburgscy od dawna do-

magali sie przyczenia do ich dyecezyi Czech, chocia tam

ani chrzecian, ani kocioów, a do zjawienia sie apostoów

Konstantago i !Metodego, nie byo wcale. "'^) Nawet po przy-

jciu chrztu przez ksicia Borzywoja kocioy byy wielk rzad-

koci, a jak mao sami ksita, w gbi duszy, byli chrze-

cianami, wskazuje to oenienie si ksicia jWratysawa I z Dra-

homir, córk pogaskiego ksicia Stodoranów.*)

Chocia biskupi regensburgscy, jako najblisi do Czech, sta-

rali si w IX w. kraj ten do swej dyecezyi przyczy, ale po-

dobne usiowanie, bez zgody stolicy apostolskiej, adnego znacze-

3*) Porówn. dziea tego T. II, s. 8ii przyp. 410, str. 847 przyp. 556. 557,

tudzie ywot . Wacawa, przez Gumpolda, który w rozdziale 7 mówi, e gdy we-

dug dawnego obyczaju najdostojniejsi mowie czescy scliodzili si i na cze
bogów cudzy ci godowa! i, zapraszajc na podobne uczty Wacawa, on uni-

ka ich, verum etiara profana convirorum sordibus daemoniacis inuinatorum quam

strenue aufugit consortia. Fontes rer. boh. I, 151.

^9) Oprócz ocirzczonyci w r. 845 w Regensburgu 14 lecliów, czy upanów

(wyej s. 74 przyp. 5), o innych chrzecianach w Czechacli wzmianlci nie znajdu-

jemy. Ci lechi, przyjmujc dobrowolnie chrzeciastwo u Niemców, podczas gdy

ksita czescy poganami zostawali i wojny z Niemcami prowadzili, oczywicie byli

albo wygnacami, albo buntownikami i w adnym razie ani szerzy chrzeciastwa

w Czechach, ani podawa powodu do przyczenia Czech do dyecezyi Regens-

burgskiej nie mogli. Na czeme moga zasadza sie pretensyja biskupów regens-

burgskich? Sprawa to ciemna! Pisarze powouj si na Gumpolda, Vita S. Yenzeslai,

cap. 15, i Otholona, Vita S. Wolfgangi, cap. 29. Pierwszy z nich, mianowicie Gum-

pold wyrazi si: Tutonem episcopum (Ratisbonensem) cujus diocesi tota subcluditur

fioemia. (Fontes rer. boh. I, 157; Pertz, IV, p. 2.19). Ale piszc to w r. 981

Gumpold oczywicie zapomnia, e Czechy miay ju od r. 973 biskupstwo Praskie,

zaliczone do arcybiskupstwa Mogunckiego. Co si tyczy wzmianki Otholona: „Boe-

mia provincia sub Ratisponensis ecclesiae parochia exstitit" (Pertz, IV, 538J, to za-

uwaymy, e biskup AVolfgang umar r. 994 a Otholon pisa póniej w lat 50, a za-

tem w czasie, kiedy biskupstwo Praskie od dawna istniao, a krótko trwae zwizki

z biskupstwem Regensburgskiem w X w. (o czem objanione bdzie niej), poszy

w zapomnienie. Otó przytoczone wiadectwa wzmiankuj tylko o krótko trwaych

stosunkach kocioa czeskiego z biskupstwem Regensburgskiem w X w., ale zkd

si wzi pocztek tych stosunków adnej wiadomoci nie znajdujemy. Porów. Du-

dik. Mahrens Gesch. I, s. 274.

*) Wedug nowszych badaczy, Drahomira, zostawszy ksin czesk, wyzna-

waa chrzeciastwo sowiaskiego obrzdu. Krch. Kriticke uvahy. Na obranu kneny

Drahomiry. 1883.
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nia mie nie mogo. Zdaje si wic, e pierwszy powód do roz-

cigania wadzy biskupów regensburgskich na Czechy, podali

ksita Spitygniew i Wratysaw dobrowolnem poddaniem si

cesarzowi Arnulfowi w r. 895, albowiem w owym czasie od za-

lenoci politycznej nie odróniano i zalenoci religijnej.

Razem z poddaniem si Arnulfowi w r, 895 Spitygniew

i Wratysaw, zamiast wyznawanego przed tem obrzdu sowia-

skiego, musieli przyj obrzd kocioa aciskiego. Zbudowanie

przez Spitygniewa w Budecu kocioa . Piotra udowadnia, e,

z przejciem na obrzd aciski, on zastosowa si do obyczaju

rzymskiego i pierwszy w swym kraju koció aciski powici
ku czci apostoa Piotra. ^*^) Ale w Czeciacli wczeniej, bo jesz-

cze za czasów . Metodego byy kocioy obrzdu sowiaskiego,

z którycli najstarszy, pod wezwaniem . Klemensa, zbudowany

by w Lewym iradcu.*^) Tym sposobem w pocztku X wieku

cirzeciastwo w Czechach rozwijao si w Budecu rzymskiego,

a w Lewym hradcu sowiaskiego obrzdu. Stosowni^e do tego

ksi Wratysaw I, nauczywszy syna swego Wacawa najprzód

po sowiasku, posa go do Budeca, „gdzie dzieci poczo si

uczy z ksig aciskich, a Bóg tak mu ask udzieli, e si

nauczy ksig aciskich, jakby dobry biskup lub pop, a umia
równie ksigi greckie, czyli sowiaskie czyta bez bdu," ''-)

Dopóki polityka czeska wizaa si z polityk niemieck

przeciw Morawianom, ksita Spitygniew i Wratysaw musieli

^') W ywocie , Ludmiy i , Wacawa z XV w. zapisano, e Wratysaw
posia syna swego in civitatem, quae Budec vocabatur, ubi ab antecedente fratre

suo Spitygneo in lionore principis apostolorum S. Petri consecrata inerat et inest

ecclesia. Fontes rer. bola. I, 205.

i») Wyej, . 115.

^•) W najstarszym cyrylskim ywocie . Wacawa czytamy: „I wda jega

(Wjaczeslawa) baba swoja Ludmia ucziti knigam sloweskym; posleduja swojemu
uczitelu dobrje i nawycze razum wsjemu dobrje. Otsadie i knja Worotisaw w Bu-

dicz i nacza otrok ucziti sje knigam atyskym i nauczi sje dobrje. I wozloi (bog)

bahodatb taku na Wjaczeslawa knjazia i nacza umjeti knigam atyskym iii jako

e episkop iii pop, da aszcze wzjasze graczeskija knigy iii soweskyja, proczi-

tasze ja wnje sobie sobazna radi." Fontes rer. boh. I, 128. O wysuniu Wacawa
do Budeca wzmiankuje take Gumpolda Passio S. Wenzeslai. Fontes rer. boh. I, 149.
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by powolnymi wzgldem pretensyi biskupów regensburgskich,

którzy na Czechy jak na sw parafij patrzyli. *'') Ale po upadku

Morawii i pogromie Niemców w r. 907 sprawy kocioa czeskie-

go w innym obrazie zarysoway sie. Centr owiaty i cywiliza-

cyi chrzeciaskiej z Welegradu przeniós si do Pragi. Prze-

mysowcy, po wyganieniu Moimirowiczów, byli najpierwszymi

ze swej potgi i cywilizacyi ksitami w caej Slowiaszczynie

zacliodniej. Dwór icli sta si przytukiem wszystkiego, co po

zburzeniu pastwa Morawskiego ratowao si ucieczk do Czecli.

Przemysowcom otwieray si obszerne widoki skorzystania z oko-

licznoci i ustanowienia w swem pastwie kocioa niezalenego

od biskupstwa Regensburgskiego. I jeeli ksi Spitygniew,

pozostajc wiernym Niemcom, nie kusi si o to, to ksi Wra-

tysaw I, dobijajc si niepodlegoci politycznej, musia dba
i o niezaleno kocioa czeskiego. Mia on na swym dworze

ksiy aciskicli i sowiaskich, a gdy syn jego Wacaw pod-

rós tak, e wosy dziecicia mona byo uj rk, Wratysaw

sprawi starym obyczajem postrzyyny syna, a spenienie tego

obrzdu poleci jakiemu biskupowi.*'*) Zkde si wzi biskup

w Czechach? Odpowiedzi na to róda historyczne nie daj, ale

**) Porów, wyej w przypisku 39 wyraenie Otholona: Boemia provincia

sub Ratisbonensis ecclesiae parochia exstitit.

**) W najstarszym ywocie . Wacawa z pierwszej polowy X w., a wedug
tekstu moskiewskich Czeti Minei, czytamy: „prizwaw Wratislaw kne (kh/AsA),

ie bje togda w swojei oblasti i episkopy i we priczet cerkowryj. Dobryj e
i bagowjernyj episkop i Notarij so wsjem klirosom, otpiewsze swjatuju liturgiju

w cerkwi preswjatyja... Marii i wzwedsze otroka, postawisza na stepeni pred olta-

rem i bogosawi jego episkop." — Ale w innym tekcie, wedug rkopismu Ru-

mjancowskiego, powiedziano, e gdy dzieci uroso tak, e rk mona byo uj jego

wosy, „prizwa Wratisaw knja episkopa eter a (jakiego?) so wsjem Idirosom . .

.

i postrigosza knjazi ini." Fontes rer, boh. I, 127—8. W tómaczeniu tego ywota
przez Hank, znajdujemy: dobry pak a blahoverny biskup Notar s celem ducho-

%'enstvem, odspivaa svatu liturgiju v chrame... Bohorodicky... Marie, pozdwih chopce,

postavil na stupne pfed oltarem, a blahoslavil. Fontes, I, 128). Tu zachodzi mi-
dzy tekstami wtpliwo tylko co do nazwy bisliupa: czy mu byo imi Notar, czy

zamiast tej nazwy napisano mylnie eter? W kadym razie by to bisliup nie la-

cisko-niemiecki, bo taki zapewno nie zechciaby dopenia obrzdu sowiaskiego

z pogaskich czasów.
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skoro mówi wyranie, e wzmiankowany olDrzed dokonany zo-

sta przez biskupa, tedy zaprzecza temu nie mamy powodu.

Wypada wiec przypuci, e tym biskupem móg by jeden

z ksiy morawskich,*') którzy, po zburzeniu pastwa Morawskie-

go, musieli szuka przytuku najwaciwiej w Czechach, bo w obec

nienawici do duchowiestwa sowiaskiego biskupów niemiec-

kich, pewno, e w Niemczech nie byliby przyjci gocinnie. **')

Otó najprawdopodobniej, e Wratysaw I, dobijajc si niepod-

legoci politycznej, zamierza ustanowi w Czechach koció od-

rbny, co rozumie si mocno obraao biskupa regensburgskie-

go, a zwierzchnika jego ksicia bawarskiego Arnulfa mogo, ra-

zem z innymi powodami, pobudzi do napadu na Czechy w roku

922.*')

mier przedwczesna Wratysawa I zmienia bieg spraw

kocielnych na korzy Niemców. Maoletni syn jego Wacaw,

pod wpywem ksiy acisko- niemieckich i stosunków polity-

cznych, sta si prozelit kocioa rzymskiego, tolerujc wszake

i obrzd sowiaski. Dowiadczywszy niepowodzenia w walce

z Niemcami w r. 928, dociskany intrygami i zaburzeniami we-

wntrz kraju, Wacaw zmuszony by w sprawach kocielnych

stosowa si do yczenia Niemców. Biskup regensburgski po-

cz jurysdykcyj sw i na Czechy rozciga, a Wacaw nie mo-

gc si od opieki niemieckiej uwolni, cakiem odda si pobo-

noci i uczynkom chrzeciaskim. Wznosi on liczne kocioy,

dba aby naboestwo w nich odbywao si codzie, jak u „wiel-

kich ludów", opiekowa si wdowami i sierotami, wykupywa lu-

dzi z niewoli, szczególnie z duchownego stanu, poznosi szubie-

45^ Wyej, str. 150, wzmiankowano o wysaniu przez papiea Jana IX
w r. 899 do Morawii trzech biskupów. Jeeli nie jeden z nich, to by moe wy-

wicony przez nich na biskupa inny ksidz, móg by ta osob, która w ywocie
. Wacawa, wzmiankuje sie pod nazw: Notar?

**) Porów, wyej s. 151 i nastpne.

*') Takiego zdania jest zasuony profesor Tomek, Apologie der altesten

Geschichte Bohmens, w Abhandlungen d. k. bómisch. Gesel, der Wissenschaften,

1865. Tom XIII, fiinfter Folg, s. 67.
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nice w wielu miejscach powystawiane, rozkazawszy, aby za jego

ycia nie stawiano ich wicej.'*'^) Wszystko to odpowiadao wi-

dokom biskupa regensburgskiego, który osobicie powieci zbu-

dowany przez Wacawa koció . Wita."*^) Nie przeszkadzao

to jednak wyznawcom obrzdu sowiaskiego uywa zupenej

swobody religijnej, a do koca panowania Wacawa. Dopiero

po zamordowaniu go, rozpoczo si przeladowanie ksiy so-

wiaskich, których nareszcie wygnano z kraju '^**) i tem uatwiono

duchowiestwu acisko -niemieckiemu dalsze tpienie w Cze-

chach obrzdu sowiaskiego. Czy to si dziao wedug ycze-

nia Bolesawa I — nie wiemy, Ksie ten, zwizawszy polityk

swa z polityk niemieck, nie móg obraa Niemców przeci-

wnymi ich zamiarom uczynkami, a o niezalenoci kocioa cze-

skiego pomyli nawet nie mia, Kwestyj t podniós dopiero

syn jego Bolesaw II, o czem powiemy we waciwem miejscu.

*8) o zniesieniu szubienic i mioslerdnych uczynkach AVacawa rozpowiedzia

Gumpold, tudzie inni autorowie ywotów . Wacawa. Fontes rer. boh. I, s. 129— 130,

149—152.

*^) Wedug Gumpolda Passio S. Venzeslavi, koció . Wita powici bi-

skup regensburgski Tuto. fFontes rer. boli. I, 157). Ale, wedug Kozmy, koció
ten pocz budowa . Wacaw, a dokoczy budow Bolesaw I, konsekracyj za
dokona nastpca Tutona biskup Micha (od r. 941 do 968). Z Auctarium Gar-

stense wida jednak, e po Tutonie (f 930) biskupem regensburgskim by Insigri-

nus (Pertz, XI, p. 566). Pewniej wic, e koció . Wita konsekrowa Insigrin. —
Dudik myli, e tej konsekracyi Insigrin dokona w r. 939 (Mahr. Gesch. II, s. 1 1).

Tomek nie wzmiankuje o Insigrinie, a mówi tylko, e konsekracyj wzmiankowanego

kocioa dokona nastpca Tutona za Bolesawa I. Dejepis Mesta Prahy, 1855,

tom I, s. 8.

50) Najdawniejszy ywot . Wacawa, rozpowiedziawszy o zamordowaniu go

w Bolesawie, dodaje: „ubisze e w tom gradi s nim Mstinu i Ellinu a na inyja

mui idosze proczie, owy izbisza a drugija razbjegosza sja po zemljam; a madjenca

izbisza jego radi; a boija raby i niszczich pograbisze i wygnasze ich z zemli, a eny
ich za mu dasza, oni e i' si neprijazneni, ubiwsze gospodina swojego." Fontes

rer. boh. I, 132. U Szafarzyka troch inaczej: Mladence jeho zbili, a bozi sluhy

zloupili, vyhnave je z mesta, a eny ich za jine muz vdali i vecku vradlnou

adnost vykonali, zabivse kniete sveho. Star. Slov. II, § 39, s. 451, przyp. 65.
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Upadek Serbów i Hobolanów 928—936.

I. Stan Sowian nadabskich w pocztku X w.

Duga i uporczywa walka królów niemieckich z Morawia-

nami w drugiej poowie IX w., tudzie pogrom Niemców przez.

Madjarów w r. 907 i nastpne najazdy ostatnich na Germani,

w cigu panowania Ludwika Dziecicia i Konrada I, pozbawiy

Niemców monoci opanowania dolnej aby, do czego od czasów

Karola W. nieustannie dyli. Polityka niemiecka, zwróciwszy

uwag sw w inn stron, mao si zajmywaa sprawami So-
wian nadabskich, dajc czas im do umocowania si i przygoto-

wania obrony na przyszo. Sowianie atwo poj mogli, e
nieczynno Niemców pochodzia w skutek ich osabienia, a nie

z powodu, aby swych dawnych zamiarów mieli si wyrzec. Wiel-

kie wypadki w Morawii, za czasów apostolstwa . Konstantego

i Metodego, tudzie przystpienie do zwizku morawskiego s-

siednich ludów sowiaskich stawiay przed oczy Obodrytom,

Weletom i Serbom korzy czenia si drobnych ludów w zwizki

pastwowe z siln wadz i owiat chrzeciask, Ludy te je-

dnak, stojc twardo przy swych dawnych bogach, przy zamio-

waniu swobody plemiennej i staroytnych obyczajów, nie yczyy
wyrzec si ustroju plemiennego na korzy ustroju pastwowego,

bez którego nie byo dla nich zbawienia, w obec mocno zorga-

nizowanego i zaborczego pastwa niemieckiego. Tworzc osobne

grupy plemienne, Serbowie, Obodryci, Welety dzielili si jeszcze

na mniejsze ziemstwa, z których kade osobn polityk prowa-

dzio, tak e gdy jedne ludy wojoway z Niemcami, inne zosta-

way z nimi w zgodzie, radzi bdc, e ich Niemcy nie zagabali.

Historya tych ludów gubi si w drobnych starciach z Niemcami

i nie daje si uj w ramy obrazu wikszych rozmiarów. Brak

ogólnego kierunku w sprawach tych ludów, zmusza nas patrzy

na kad grup plemion z osobna.



Serbowie, jak w pocztku IX w., tak samo i w pocztku

X w., marniejc w plemiennym ustroju, ledwo gdzie niegdzie, jak

na przykad u Glomaczów, tworzyli zwizek z kilku up, pod

wadz ksicia. Inne drobne upy zdaje sie nie miay nawet

ksit, przynajmniej wzmianki o nich w dziejach nie znajdujemy,

a jednak upy te prowadz pograniczne boje z Niemcami. — Do-

póki pastwo Morawskie stao na stray Sowiaszczyzny pó-

nocno - zachodniój, Niemcy ogldnie z Serbami postpy wali. Ce-

sarz Arnulf mieni si by przyjacielem Serbów, zaatwia spory

ich pograniczne z Niemcami, za co mu poselstwo serbskie po-

dzikowanie i dary w Salicach skadao (897).^) Ale w kilka

lat póniej ksi saski Otton stacza z niemi pograniczne boje,

a w r. 906 wyprawi syna swego Henryka, póniej nazwanego

Ptasznikiem, przeciw Gomaczom,-) którzy na pomoc Madjarów

wezwali i z nimi wspólnie do Saksonii wpadli. Madjary zupie-

ywszy Saksonij, powrócili do Glomaczów i prawdopodobnie,

e w r. 908 powtórny najazd na Saksonij i Turyngij uczynili.^)

Wojujc z Gomaczami, Henryk musia przechodzi przez ziemie

innych plemion serbskich, ale o ich udziale w walce Glomaczów

z Niemcami, wzmianki nie ma. Wszdzie tylko jedni Gomacze

wystpuj, a Susy, Koledycze i inni, z którymi Niemcy walczyli

w IX w.*), nie podaj pomocy. Czy ju rka elazna stróa po-

granicza Turyngskiego, ksicia saskiego Ottona,*^) tak ich przyci-

sna, e si ruszy nie mieli?

W e 1 e t y podzieleni na mnóstwo ziem w IX w. taki podzia

zachowali i w X w. We wzgldzie politycznym, poudniowe po-

') Wyej s. 145 przypisek 9.

*) Widukind I 17. Pater autem videns piudentiam adolescentis et consilii

magnitudinem, reliquit ei exercitum et militiam adversus Dalamantiam, contra quos

diu ipse militavit. Thietmar I, 2. Isque (HenricusJ a patre suo in provintiam, quam

nos theutonice Daleminci vocamus, Sclavi autem Glomaci appellant, cum magno exer-

citu missus, devastata eadem multum atque incensa, victor rediit.

3) Wyej s. 161. przyp. 44.

*) Wyej s. 54, 72.

^) Annalista Saxo pod r. 908: Otto dux, jam scilicet Thuringii limitis c ust os.
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nad r. Hobol plemiona Stodoranów miay swych miejscowych

ksit i odrbnie stay od zwizku waciwych Lutyków: Kata-

rów, Doleców, Chyanów i Czrezpienianów, którzy wiec powsze-

chny w chramie Radogoszcza, w X w. wynieli wyej nad wadz
ksit. Co by sie u tych plemion dziao w pierwszej poowie X
w., dla braku róde historycznych nie wiemy, a jednak z tego, e
ich Niemcy nie zagabali, moemy wnioskowa, e marnieU w nie-

czynnoci, radzi bdc, e nikt ich spokoju nie narusza.

Obodryci wicej od Weletów okazali zmysu polity-

cznego. Poczywszy bowiem drobne ziemie pod wadz ksica
wyej od ludowych wieców stojc, weszli w porozumienie z ta-

kimi jak sami poganami Duczykami, którzy wtedy ju byli

zacitymi wrogami Niemców. Wspólnie z Duczyka^mi, odniós-

szy wietne zwyciztwo nad Niemcami w r. 880**), walecznie

bronili niepodlegoci swej przeciw zamachom ksicia saskiego

Ottona, który po bracie Brunonie, polegym we wzmiankowanej

porace r. 880, bdc mianowany ksiciem saskim i stróem po-

granicza nad ab , syn z energicznego czuwania nad bezpie-

czestwem Niemiec. Wyprawa cesarza Arnulfa przeciw Obo-

drytom w r. 899 nie powioda si"). Póniej dzieje milcz a do

r. 902, pod którym znajdujemy krótk wzmiank o spustoszeniu

Saksonii przez Sowian, lecz jacy to byli Sowianie annalici nie

zauwayli. *") Prawpopodobnie jednak, e wzmianka ta Obodry-

tów tyczy si. A gdy wskutek wojny domowój syna ksicia

Ottona, Henryka (Ptasznika) z Konradem I (r. 915) w Germanii

wszczy si zaburzenia, a Madjary pustoszc Niemce, a pod Brem
zapdzili si, Obodryci z Danami napadli na Nordalbingij i okolic

Hamburga spustoszyli,®) póniej za korzystajc z najazdu Danów

na Nordalbingij w r. 919, Obodryci przez ab wtargnli do

8) Wyej. s. 123.

') Wyej s. 137 cyt. 47, 48.

«) Anual. Hildesheim et Lamberti, a. 902. Slavi vastaverunt Saxoniam.

Porów. Wigger, Meklen. Annal. 22.

9} Wyej § 43. cyt. 39. 207.
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Saksonii, któr okropnie spustoszyli.^*^) Ale to by koniec tryum-

fów Danów i Obodrytów. Po sabym Konradzie I,
(-J- 919) na tron

niemiecki wstpi rywal jego Henryk I Ptasznik, przedsibierczy,

energiczny, nie gardzcy adnymi rodkami dla dopicia celu,

a przytem nieubagany wróg Sowian, którzy marniejc w rozoso-

bnieniu i waniach domowych, doczekali si a w Germanii na-

stpi spokój, podajcy Niemcom mono prowadzenia dalj, roz-

pocztego oddawna ujarzmienia Sowiaszczyzny nadabskiój. Od-

td poczyna si zwrot w dziejach Niemiec ku wielkiej potdze

i wietnoci ich, a dla Sowian ponienia i niewoli!

i

2. Przygotowania Henryka Ptasznika do walki ze Sowianami.

Wnet po wstpieniu na tron (r. 919), Henryk I przedsi-

bra przeciw Sowianom wypraw, która skoczya si niepomyl-

nie (r. 921),^^) a we trzy lata póniej musia odpiera najazd

Madjarów (r, 924), dla których równiny Turyngii, pozbawione

wszelkich warowni, wyborn do grabiey miejscowo przedsta-

wiay.^-) Z Madjarami Henryk nie móg mierzy si w otwartem

polu, musia paci coroczn danin i by wystawiony na wiksze

jeszcze klski, lecz szczcie pomogo mu do ocalenia Saksonii

od zniszczenia, albowiem Madjary, za oswobodzenie jednego z ich

ksit, ujtego do niewoli niemieckiej, zgodzili si na dziewi-

cioletni rozejm.^^) Wypadek ten pobudzi Henryka do przyspie-

szenia organizacyi wojennój pograniczy Saksonii i Turyngii, aby

na wypadek najazdu Madjarów lub Sowian, gctow mie do od-

poru si.

10) Adam Bremen. I, 57. Dani quoque Sclavos auxilium habentes

primo Transalbiauos Saxoues, deinde cis Albim magno Saxoniam terrore quassabant.

*i) Continuat. Reginon. a. 921. Henricus rex stabiliende paci et reprimendae

Sclavorum saeviciae fortiter insistit.

1-) Liutprand, opisujc napad Madjarów, powiada: Saxonum ac Tliuringorum

erra facile depopulatur, quae ncc inontibus adiuta nec firmissimis oppidis est munita.

Antapodosis. II, 24.

!•') Widukind. I, 35.
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Wedug dawnego obyczaju, kady Saks obowizany by

peni sub wojskow i na wezwanie stawa pod chorgwi
grafa swej ziemi (gau), ale sztuki wojskowej nie zna, a kraj

pogranicznycli warowni ani innej obrony nie posiada. Dawniej-

sze przepisy Karola W. o pogranicznej obronie*^) poszy w nie-

pami, a tymczasem rozdranieni wdzierstwami Niemców, So-

wianie mogli byli ca massa rzuci si do Saksonii i Turyngii.

Henryk, zamierzajc zapobiedz zym skutkom podobnej bezbron-

noci pograniczy, rozpocz organizacy ici w nastpny sposób.

Grody sowiaskie w Turyngii, na porzeczu Solawy, Hen-

ryk obwarowa i w twierdze zamieni. IMerzeburg, Kwedlin-

burg^^) i wiele innych miast w Turyngii i Saksonii otoczy mu-

rem^") a wszystkie warownie poczy linijami obrony, aby w ra-

zie napadu nieprzyjació, obrocy mogli si zebra, bez obawy

ujcia znienacka w niewol.^') Wznawiajc ustaw Karola W.
o ziemskiej obronie, tudzie w celu zaludnienia grodów, Henryk

udzieli wszystkim zodziejom i rozbójnikom przytuek na przed-

mieciach jMerzeburga, uwalnia ich od zasuonej kary, osiedla

na ziemiach pod grodem i uzbraja z obowizkiem, aby w kadej

chwili gotowi byli do najzuchwalszych wypraw przeciw „barba-

rzycom",^^) t. j. przeciw Sowianom. Osiedlecy, podzieleni na

dziewitki, obowizani byli wybra z dziewiciu jednego dla za-

mieszkania w grodzie, a omiii, pozostaych na rebiach (w dzia-

ach) wojskowych, zbudowa dla niego mieszkanie w grodzie,

dostarczy trzeci cz wszystkich urodzajów, rebi jego upra-

wia i plony zbiera, dopóki on zostawa bdzie na subie w gro-

11) Wyej, s, 37 cyt. 38.

1^) Dawniej Quitilinga-burg. Patrz dziea tego T. II s. 304.

!•*) Thietemar I, 10.

i"j Gebhardi Algemeine Welthistorie. 1793. Tom 52, s. 294.

18) Widukind II, 3. Rex quippe Heinricus cum esset satis severus extra-

neis, in omnibus causis erat clemens civibus ; unde quemcumque videbat furum aut

latronum, manu fortem, et bellis aptum, a debita poena ei parcebat, coUocans in

suburbano Mesaburiorum, dat is agris atque armis, iussit civibus quidem parcere, in

barbaros autem, in quantum auderent latrocinia exercerent.
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dzie. Wszelkie miejsca zgromadze ludowych, targowisk i za-

baw Henryk rozkaza umocowa, dzie i noc ludziom wiczy
sie w tern, co w potrzebie przeciw nieprzyjacioom czyni wy-

padao. — Po za obrbem grodu domów ani adnyci innych za-

budowa nie wolno byo wznosi.^") Oprócz tego wassale króle-

wscy zobowizani byli, w razie potrzeby wojennj, wystepywa

konno w zupenej zbroi. Przepis ten, nadzwyczaj wany,- wpy-

n znakomicie na udoskonalenie sposobu prowadzenia wojny. ^*')

3. Napady Henryka Ptasznika. Zdobycie Branibora, r. 928. Ujarzmienie

Serbów, r. 928. Bitwa pod czynem r. 929. Walka z Madjarami, r. 933.

Wywiczywszy „legiony otrów", Henryk Ptasznik rozpo-

cz wypraw przeciw Stodoranom (928), stacza z nimi krwawe

boje, i na zamarznitych rozlewach r. Hoboli oblega gówny ich

gród Branibor, który godem, mieczem i chodem zdoby, ksi-

cia Tugomira uj w niewol, a lud jego do pacenia daniny

zmusi.-') Ztd, zwróciwszy na poudnie, Henryk wpad do kraju

Gomaczów, a zdobywszy po dwudziestu dniach oblenia, gród

ich Gron, wyda go na up onierzy; wszyscy doroli mieszkacy

13) Widukind. I, 35. Heinricus rex accepta pace ab Ungariis ad nonem

annos, quanta prudentia vigilaverit in munienda patria . . , . Et primum uidem ex

agris militibus nonum quemque eligens, iti urbibus habitare fecit, ut caeteris con-

familiaribus suis octo habitacula exstrueret, frugum omnium tertiam partem exciperet

servaretque, ceteri vero octo seminarent et meterent, frugesque colligerent nono, et

suis eas locis reconderent. Consilia et onines cenventus atque convivia in urbibus

Yoluit celebrari, in quibus extruendis die noctuque operam dabant, quatenus in pace

discerent, quid contra hostes in necessitate facere debuissent . . . Porównywajac wia-

domo t z ustaw Edwarda króla angielskiego, historycy mniemaj, e Henryk Pta-

sznik czerpa swe przepisy z ustawy Edwarda, co udowadniaj sowa Widukinda

ywcem z ustawy Edwarda wzite. Giesebrecht. Geschichte der deutschen Kaiser-

zeit. I, s. 233—4 • • •

20) Giesebrecht. Gesch. d. d. Kaiserzeit I, 123.

*i) Widukind I, 33. Tali leg ac disciplina cum cives assuefaceret, repente

irruit super Slavos, qui dicuntur Hevelli, et multis eos praeliis fatigans, demum
hieme asperrima castris super glaciem positis cepit urbem que dicitur Brennaborg

fam, ferro, frigore.

i
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wymordowani zostali, chopcy i dziewczta poszli w riie\AoI.-^)

Dalej burzc grody i wyrzynajc osady Henryk wpad do

Czech, zmusi ksicia Wacawka do pacenia mu daniny,-^) poczem

z tryumfem do Saksonii wróci.-^)

Tymczasem legat królewski Bernhard „któremu podlega

miaa prowincya Ratarów", wymaganiem trybutu tak rozdrani

Weetów, e ci porwali si do ora i wspólnie z ssiadami, na-

padszy na Walislewo-'"') twierdz zburzyli, zaog wycili, a mia-

sto z dymem pucili.-*'') Wypadek ten poruszy innych So-

wian do powstania.-') Wysiani przeciw nim graf Bernhard

z koleg Tietmarem obiegli warowni sowiask czyn nad

Lab-^). Sowianie, zgromadzeni w powanych masach nieda-

leko czyna, zamierzali na pity dzie uderzy na Saksów,

lecz ogromna ulewa deszczu przeszkodzia im napa na obóz

nieprzyjacielski. Bernhard sam si zrezykowa rozpocz walk

i ze wschodem soca Saksy ruszyli naprzód. Przy pierwszem

starciu si walczcych, Bernhard zamierza ju cofn si, lecz

zauwaywszy i u Sowian jazdy nie wicej ni u niego, i e
piechota sowiaska, chocia liczb przemagajca, lecz nocn

ulew i rozmokemi botami w tak trudnem pooeniu posta-

wion bya, e si ruszy z miejsca nie moga, — da znak do

•') Widukind. I, 35. Cumque illa urbe (Brennaburg) potius omnem regio-

nem, signa vertit contra Dalamantiam, adversus ouam jam olim reliuit ei pater mili-

tiam et obsidens urbem, quae dicitur Gana, vicisima tandem die cepit eam. Praedia

urbis militibus tradita puberes onines interfecit, pueri ac puellae captivitati servatae.

Pod nazw Gana niektórzy szukaj grodu Jana, inni podrozumiewaj giód Grone

i to zdaje si waciwsze. Scheltz. Gesch. d. Lausitz. 22.

-^) Szczegóowo wyej § 44 str. 222.

2-) Widukind I, 35.

-") Teraz Walsleben w Altmark, z lewej strony aby, midzy Werben
i Arneburg.

'-'«) Widukind I 36.

2^) Widukind I 36. Ouo factu omnes barbarae nationes erectae, iterum re-

bellare ausac sunt.

2*) Widukind I 36. Ad cjuarum ferocitatem reprimendam traditur exercitus

cum praesidio militari Bernhardo, cui ipsa Eedariorum provincia erat
sublegata, additurue legato coUega Thielmarus, et jubentur urbem obsidere,

quae dicitur Lunkini.

Tom HI.
1

5
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walki i cala mas Saksów pchn do boju. Sowianie w gstych

kolumnach stali tak mocno, e ich rozerwa nie udawao si.

Polegych z obu stron liczono ju wielu, lecz gdy jazda saska,

pod wodz Tietmara, uderzya z boku, Sowianie, nie wytrzy-

mawszy z tej strony niespodziewanego ataku, cofnli sie, zamie-

rzajc schroni si w czynie, ale Tietmar, zajwszy wszystkie

drogi do czyna, zmusi Sowian rzuci si na drog prowa-

dzc do jeziora, w którem mnóstwo ich utono. Piechota so-

wiaska cakiem prawie zgina; tylko cz jazdy ratowaa si

ucieczk. Tym sposobem bitwa 4 Wrzenia 929 r. skoczya
si zupen klsk Sowian. Nazajutrz zaoga czyna poddaa

si z warunkiem zachowania ycia mieszkacom, którym rozka-

zano wyj bez broni. Wiaroomni Niemcy zgwacili jednak

umow: kobiety, dzieci, sugi i cay majtek obywateli grodu

stay si upem zwycizców, a wszyscy wojownicy skazani na

mier, straceni zostali.-'')

Klska pod czynem ugodzia gównie w zwizek Wele-

tów. Obodryci zdaje si nie przyjmywaU uczestnictwa w walce

pod czynem, lecz weszli w porozumienie z Danami, którzy na-

pad na Saksoni przedsiwzili. Henrykowi jednak udao si

najprzód Obodrytów powcign,^ potem udzielnego królika du-
skiego Knub pobi (r. 931),^°) a nareszcie „królów duskiego

i obodryckiego" skoni do przyjcia chrzeciastwa.'^') Jak si

^f*) AV relacyjach o bitwie pod Laczynem, annalici nie znali miary prze*

chwaek. Wedug annal. Corbejens polego Sowian 120,000, a do niewoli ujto

tylko 800. Wedug W"idukinda „fuere qui dicerent, barbarorum ducenta milia

caesa', (lib, I c. 36.) Powtórzy to Siegebert Gemblacensis. Porów. Wigger

Meklen, Annal. s. 26. Ostróniejszy Thietmar ograniczy sie wzmiank, e maa
tylko garstka Sowian usza z pogromu. (Chro. I c. 6.)

^<>) Annal. Augiens. a. 931 i objanienie do tego Wigger Mek. Anm, 27.

Thietmar I 9.

^') Annal. Augiens. a. 931, Heinricus rex reges Abodritorum et Nordmanno-

rum efticit christianos; Continu. Regino, a. 931, Henricus rex regem Abotridorum

et regem Dannorum efficit christianos. Tak samo i w innych annaach. Porów.

Wigger Mek, Annal s. 26,
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zwa „król" Obodrytów, o tern róda historyczne nie wzmian-

kuj a/^-j

Tryumf wodzów królewskich ze zwyciztw nad Weletami

i Obodrytami podnieca Henryka Ptasznika do nowych zaborów

w Sowiaszczyznie. W tym bowiem czasie, zaoywszy na gó-

rze nad ab, twierdze w pobliu strumienia Miszno^^) (r. 931),

Henryk posun swój or na wschód od aby przeciw uy-
czanom, gród których Lubusz niedaleko Czarnego Halsztrowa/^^)

obieg. Zaoga grodu dociskana dugiem obleniem, opuciwszy

gród, zamkna si w maej warowni dolnej, a nareszcie pod-

daa si zwycizcy. Gród, rzucony na pastw pomieni, — bez-

ludnym zosta (r. 932). Zwiastujc o tej nowej zdobyczy Hen-

ryka króla, dziejopis Titmar doda: ..niech mu Bóg przebaczy

co nieprawnie za panowania swego na wasno zagrabi.""')

Tymczasem dziewicioletni rozejm z Madjarami zblia si

do koca. Zamiast rocznej daniny Henryk posa im psa. Obra-

eni tem Madjary wpadli do posiadoci królewskich midzy So-

law a ab, gdzie przez Serbów z darami przyjmywani byli.

Gomacze, dawni przyjaciele Madjarów, ofiarowali im pienidze

i pomoc."''') Jeden korpus madjarski obieg miasto, o którem kr-

yy wieci, e w niem ogromne skarby schowane siostry kró-

lewskiej, =^") a drugi wpad do Turyngii, zniszczy Hassegau

"-) Badacze niemieccy w XVIII w. wynaleli, e niby wedug Helmolda

ksigi I § 8, król Obodrytów przez Henryka Ptasznika ochrzczony zwal si M i-

cisla, ale u Kelmolda podobnej wzmianki nie ma, co ju zauway Wigger.Mekl.

Annal. s. 27.

'') Thietmar I 9. Patrz niej cyt 44.

'*) Lubusza teraz Leubus w Hercbergskim okrgu, róna wcale od Lubusza

nad Odr. Porów, dziea tego T. II s. 61. O tej Lubuszy bdziemy mieli zr-

czno mówi w dziale o zdobyciu jej przez Bolesawa Chr.

35) Thietmar I 9.

"') Giesebrecht, Wendische Gesch. I 23 1; Staacke, Deutsche Gesch. II Ab-

theilung s. 241.

*') Widukind I 38. Ungari Saxoniam intrare volentes, iter agunt per Da-

leminciam Sclavorum et divisis sociis alii urbem "Widoni Thuringo opugnare ten-

tant, alii fines Thuringorum intrant. . . Badacze, szukajc tego grodu, mniemali, e
moe by ycz (Zeitz), lub Wittenberg nad ab (Scheltz. Gesch. d. Lausitz. s.

16*
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i Saksonii zagrozi. Grafowie sascy Zigfryd i Herman, poczy-

wszy si z Turyngami, wstrzymywali Madjarów, a tymczasem

król Henryk zbiera wojsko w miejscu Radi, w Heilan- lub

Wittin-gau. Gdy si o tem dowiedzieli Madjary ci, którzy oble-

gali miasto, rzucili oblenie i przez Nordturyngij spieszc

przeciw Henrykowi, zdyli a do granic Biaej Ziemi. Dowiad-

czywszy jednak w tem miejscu niepowodzenia, Madjary z mnó-

stwem upów w bydle, kobietach i dziewicach, zwrócili si na po-

udnie do Szwabengau, w kcie midzy rzekami Solaw a Bod,

dc na poczenie z pierwszym swym korpusem. •^^) Dziao si

to w pónej ju jesieni. Henryk, nie yczc rozpoczyna walk,

rozlokowa wojsko swe na zimowe lee (r. 932), a Madjary tym-

czasem ca Serbij a do Solawy w swem rku trzymali. Do-

piero w Marcu r. 933 Henryk dowiedziawszy si, e Madjary

zamierzaj do Saksonii wtargn, zgromadzi wojska swe

w Hassegau. Bitwa pomidzy Korbej a Merzeburgiem trwaa

dzie cay i dopiero w nocy Madjary, po ogromnej stracie co-

fnli si.-'") Henryk zwyciy, ale tem wojna nie skoczya si,

bo nieprzyjació wypadao wyprze jeszcze z Serbii. Henryk

.ciga Madjarów ostronie, a gdy raz z siami nierównemi na

nich uderzy, zosta zwyciony i przed pogoni madjarsk le-

dwo zdoa uciec do grodu Bichni, gdzie znalaz ocalenie od nie-

wtpliwej zguby. ^^') Dalszych szczegóów wojny tej nie posia-

22. — Wyraenie Widukinda Wid oni Thuringo zdaje sie wskazywa, e
gród Widona (ma siostry Henryka) ju na ziemi turyngskiej leat. Tak pojmujc

rzecz te i nowszy historyk turyngski Knochenbauer, mówi: „die Stadt Widos lag

warscheinlich noch rechts der Unstrut, innerhalb Thiiringens; eine auf den ersten

Anblick ansprechende Yermuthung, es sei Wittenberg, stimmt mit der Richtung

des feindlichen Einfals nicht iiberein." Geschichte Thiiringens 1863 s. 95.

^®) Wzmiankowane wyej gau, na zachód od Laby i Solawy, czytelnik dla

atwiejszego zorientowania sie w obrotach stron wojujcych, raczy na mapie roz-

pozna.

'») ródla odnone do wojny z Madjarami poda Raumer: Regesta historiae

Brandenburgensia, pod r. 932 i 933.

^*') Thiotmar I 8, Rex autem Avares sepenumero insurgentes, expulit. Et

cum in uno dierum hos impari congressu ledere temptaret victus in urbem, quae
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damy, ale w rezultacie okazao sie, e Madjary ustpili z Serbii,

Henryk oswobodzi sie od pacenia im trybutu, a Serbowie mi-

dzy Solaw^. a aba ostatecznie ujarzmieni zostali.

Dla wyrozumienia ówczesnycli stosunków midzynarodo-

wych, ciekawe byoby objanienie pytania: przez jakie kraje

Madjary dostali si do Gomaczów i którdy do domu wracali?

Z rucliów stron wojujcych wida, e Madjary mogli przyby

do Gomaczów albo z poudnia przez Czechy, albo ze wschodu

przez Chrobacyj. Ostatnia droga byaby dalsza i przez góry

trudniejsza. Zatem najprawdopodobniej, e Madjary przez Cze-

chy dyli. Ale tu znowu pytanie: jakime sposobem, zostajcy

od r. 928 w przyjaznych stosunkach z Henrykiem Ptasznikiem

ksi czeski Wacaw pozwoliby wrogom cesarza przez Czechy

do Gomaczów przechodzi i nazad wraca? Sprawa ta ciemna,

a jednak z niej uwaa moemy, e czy przez Czechy, czy przez

Chrobacyj Madjary przechodzili, w kadym razie drog po

ziemiach sowiaskich odbywali i nigdzie nie zachowao si

wzmianki, ani podania o uciemieniu przez nich ludnoci miej-

scowej w X w,, co zdaje si powiadcza przyjazne usposobie-

nie, w owym czasie, do Madjarów Sowian.

Ostatni, o ile nam wiadomo, wypraw Henryka Ptasznika

przeciw Sowianom, by najazd na Wkranów, których on danni-

kami swymi uczyni w r. 934,*') Jeeli wiadomo ta nie jest

B i c h n i vocatur, fugit ; ibique mortis periculum evadens. Badaczep od Bichni pod-

rozumiewaj Pichen lub Piichen nad Moda (Mulda)^niiedzy Wurzen i Eilenburg.

*') Contin. Reginon. a. 934. Henricus rex eodem anno Sclavos, qui U u-

c r a n i vocantur, hostiliter invasit et vicit sibiue tributarios fecit. Pawiski, biorc

na uwag ówczesne wypadki, mniema, e pod nazw Yucrani wypada podrozumie-

wa nie Wkranów, a Wgrów. (IIo.iaócKie C.iaBflHe. 72). Przecz temu jednak formy

nazwy ludu, o którym mowa. Itak: Annal. Saxo: Rex Henricus Ucranos Slavos

hostiliter invasit et vicit; Annal. Hildesheim : Henricus rex in Wroconin cum

exercitu fuit; Chr. Quedlinburg: rex Henricus in U c ronin profectus est, subijci-

ens eos sibi. (Porów. Raumer. Regesta s. a. 934.) Wszdzie nazwa Wkranów
wyranie zapisana i dla tego susznie zauway Raumer: dies ist die erste Erwah-

nung der Uckermark. Dla wykrojenia za z Yucrani, Ukrani, Wgrów nie ma
sposobu.
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myln, w takim razie przyzn^iby wypadao, e i bliej do Odry

mieszkajce ludy sowiaskie naraone ju byy na grabiee

i zdzierstwa wiekopomnego mordercy Sowian, króla Henryka I.

4. Utwierdzenie si Niemców w Serbii, midzy Solaw a ab.

Z podbojów dokonanych w Sowiaszczyznie przez Henryka

Ptasznika, jedna tylko kraina serbska ulega zupenemu ujarz-

mieniu i wcieleniu do pastwa Niemieckiego nazawsze. Inne

czci Sowiaszczyzny czasowo zhodowane, do pacenia ro-

cznego trybutu zobowizane zostaway, ale wciela je do pa-

stwa Niemieckiego i urzdza na sposób saski zawczenie byo.

Rozumieli to zdobywcy i dla tego usilno sw zwrócili wy-
cznie do przerobienia Serbii w prowincyj niemieck.

Rezydencyja królewska Merzeburg sta si razem siedli-

skiem wadz, które miay rzdzi zdobyt krain midzy Solaw

a Lab. Wielkorzdzc tej krainy, Henryk Ptasznik ustanowi

przyjaciela swego Zigfryda z tytuem legata. Zigfryd, mieszkajc

w ISIerzeburgu, sprawowa w podbitym kraju najwysz wadz
wojskow, sdow i administracyjn.^-) — Ten komes Mersebur-

giorum, jak go Widukind nazywa, mia pod sw wadz dwóch

naczelników wojskowych : w ISIerzeburgu Azika, komendanta ta-

mecznego ..legionu otrów" ^^) i w Misznie komendanta twierdzy,

niewiadomego nazwiska. Ten ostatni, siedzc nad ab, mia

czuwa nad Milczanami i uyczanami, pobiera od nich try-

but**) i ziemie ich zabiera. Rzeka Mulda (Moda) dzielca kra-

in Serbsk na dwie poowy, stanowia granic wadzy komen-

dantów. Azik rzdzi czci zachodni od Merzeburga do

*-) Knochenbauer. Gesch. Thiiringens, str. 88, 89; Posse. Codex Saxoniae

5tr. 5.

^"l Widukind II, 3. Mittitur ei (buntownikowi czeskiemu I Asie cum Icgione

Mesaburiorum et valida manu Hassiganorum, additurque ei exercitus Thuringorum.

") Thietmar I, 9. Henricus... urbem faciens,... nomen eidem Mini imposuit;

quam ut hodie in usu habetur, praesidiis et imposicionibus caeteris munit. Ex ea

31ilzcnos suae subactos dicioni, censum persolvere coegit.
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Muldy ^^), a jego kolega niewiadomego nazwiska, siedzcy w Mi-

sznie, rzdzi czci wschodni od Muldy do aby i dalej ku

wschodowi, jak daleko wedrzy si udawao. Z tej wschodniej

czci powstaa póniej Ostmark.

Podziay terrytoryalne Serbii, skadajcej si z maych up,

zdobywcy utrzymali i skorzystali z nich dla swych celów. Wa-
dze ludowe w upach i grodach, od chwili podboju podlegay

urzdnikom królewskim gau-grafom, w grodach wikszych

burg-grafom, a w mniejszych, t. j. w burgwardach burg-

wójtom (Burgvoigt.) Wszyscy ci grafy byli naczelnikami

przeznaczonych do pilnowania zamków i bram miejskich or-
ników, zwanych straami, kukesburger.^")

Grody sowiaskie, stajc si fundamentem miast niemiec-

kich, formujcych si ledwo co na sposób frankski, przybieray

ksztaty cudzoziemskie. Zwyczajnie w zamku lub warowni, na

wyszem miejscu zbudowanej, osadzano komendanta ze stra,

a na podgrodziu miecia si ludno kupiecka i rzemielnicza,

z Niemiec przybywajca. Z tej ludnoci, obowizanej broni mia-

sta swego, zwyczajnie otoczonego, jeli nie murem, to przynaj-

mniej czstokoem, tworzyy si kompanije wojowników, które,

w razie potrzeby, obowizane byy wyrusza w pole, jeli od

tego ludno miejska nie bya szczególnym przywilejem uwol-

nion.^')

Wedug zwyczajów X w. prawa zdobywcy niczem nie byy
ograniczone. Móg on bezkarnie ludzi zabija, osady pali, ko-

biety i dzieci w niewol zabiera, ludno z ojczyzny wysiedla,

sprzedawa ydom, którzy w tym czasie prowadzili ju znaczny

*^) Póniejszy comes merzeburgski Eziko zmar w Liubizici nad Mulda

^(Thietmar VI, 12). Wypadek ten badacze uwaaj za wskazówk, e grafstwo mer-

zeburgskie a do Muldy sigao. Knochenbauer, Gesch. Thiiringens 89, cyt. i.

*^) O kukesburgerach, których Thietmar zowie Satelites, slavonici
m i 1 i t e s powiemy obszerniej w dziale o napadzie Bolesawa Chr. na Miszno.

*') Gebhardi, Algemeine Weltgeschiclite, T. 52, str. 302,
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handel niewolnikami sowiaskimi."^) Z bezprawia tego korzy-

sta Henryk Ptasznik w szerokich rozmiarach, a jeli nie wyrn
wszystkich Serbów, to tylko z rachunku, bo któ by podatki

paci, ziemie uprawia, sug i robotników dostarcza? Owszem,

ludno sowiaska, zostawiona w swych osadach, miaa suy
królom niemieckim i sugom ich rodkiem do wzbogacenia sie

i dalszych zaborów na Wschodzie; krótki przecig czasu od

ujarzmienia Serbów do mierci króla Henryka (929—936), nie

pozwoli mu zaj sie uposaeniem swych grafów w zdobytym

kraju, ani szerzeniem chrzeciastwa eazem i poog. Doko-

naniem tego wsawi sie dopiero syn jego Otton I, u Niemców

Wielkim zwany.

§ 46.

Ujarzmienie Weletów i Obodrytów przez króla

Ottona I (936—951.)

I. Zaoenie w Magdeburgu rezydencyi królewskiej.

Rozpoczte przez Henryka Ptasznika ujarzmienie Sowia-
szczyzny nadabskiej przedua syn jego Otton I, nie szczdzc,

w cigu dugiego panowania swego (936—977), pracy, krwi

i kosztów dla dopicia odwiecznego celu polityki niemieckiej:

Drang nach Osten.

Granic pastwa Niemieckiego nad ab znalaz Otton I

dostatecznie przez ojca jego umocowan, ale ze zmian stosun-

ków politycznych po ujarzmieniu Serbów, zjawiy si potrzeby

wymagajce innych strategicznych punktów. Merzeburg, jako

rezydencyja królewska, nie odpowiada wymaganiom polityki,

zamierzajcej zwróci czynno sw gównie przeciw Sowianom

dolnej aby. Zanadto na poudnie posunity Merzeburg nie

móg by ani podstaw do wypraw iiad doln Lab, ani punk-

**) Szajnocha, Sowianie w Andaluzyi, patr^ pismo zbiorowe, Jozafata

Ohryzko, 1859.
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tern obserwacyjnym do czuwania nad Weletami i Obodrytami,

chocia zniewolonymi ju do skadania trybutu królowi niemiec-

kiemu, lecz zawsze do energicznego odporu gotowymi. Otton I

postanowi przenie rezydencye swa do stosów niejszego miej-

sca, i na ten cel wybra staroytny gród sowiaski nad Laba

Dziewin, od czasów Karola W. Magdeburgiem zwany. Wnet

wiec, po wstpieniu na tron , Otton I przeniós rezydencyje swa

do Magdeburga, gdzie miasto zbudowa „w celu pozyskania na-

grody wiekuistej i dobra ojczyzny wasnej". \) Odtd Magdeburg

sta si nie tylko pierwszym placem broni, zbiorem przedniej-

szego rycerstwa, ale i gównem miejscem zarzdu wojennego si

przeznaczonych do dziaania przeciw Sowianom. Dla zaatwie-

nia spraw pastwa, Otton 1 wyjedya czsto nad Ren, do

Woch i Bawaryi, ale, jak tylko mono pozwala, wraca do

Magdeburga, ,.gdzie ^^^ pragn znale spoczynek dla zwok

swych po zgonie".-)

Wszake nie dla przyjemnoci ycia, których w Magde-

burgu nie byo wcale, lecz inne waniejsze pobudki pocigay

Ottona I do pustych i napó dzikich jeszcze nadabskich po-

brzey. Tradycyjna polityka ..posuwania si na wschód" pod-

niecaa go przesiadywa nad ab, zkd oczom jego odkrywaa

si niezmierzona równina sowiaska, pena ludu tgiego i bo-

gatych zasobów miejscowych bez koca. Na tej równinie Niemcy

spodziewali si znale dla siebie i swych potomków bogactwa,

saw, wzmocnienie si pastwowych, ale nie tajno im byo i
dla osignienia podobnych nadziei, wypadao w pocie czoa pra-

cowa wieki, morze cae krwi przela, ludy wypleni, wiat

zbrodniami zadziwi! Nie troszczyli si wszake Niemcy X w.

o to, co potomno o ich czynach powie: ziemia sowiaska za-

nadto bya pontn, aby jakie bd wzgldy humanitarne mogy
powcign chciwo teutosk.

1) Tbietmar II, 2.

-) Thietmar II, 5.
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w Magdeburgu, jako najdogodniejszym punkcie do wyko-

nania ogromnej wagi zadania, Otton I najczciej przesiadujc,

naradza si z margrafami o potrzebach wojennych. Tu sie knuy
zamachy w celu ujarzmienia Sowian, tu, na rachunek zdziera-

nego z nich trybutu, wznosiy si pyszne kocioy, tu zebrane

„legiony otrów", gotowe byy, na skinienie królewskie, rzuci

si albo na pónoc ku Pomorzu, albo na poudnie ku Czechom.

Z Magdeburga wyjd póniej missionarze niemieccy, aby przez

koció ludy sowiaskie w poddastwo niemieckie zaprzdz. Ale

nim to nastpi, gruba sia ma uatwi ujarzmienie Sowia-
szczyzny !

2. Pograniczne legacyje Hermana Billinga i Gerona.

Podczas wstpienia na tron Ottona I, komes merzeburgski

Zigfryd, o którym wspomnielimy wyej, mieszkajc w Merze-

burgu, by stróem pogranicza wschodniego, z tytuem prokura-

tora, i jako krewny królewski bezwtpienia obszern wadz po-

siada. — Dziedzicznym ksi-ciem saskim Otton I ustanowi Her-

mana Billinga, jednego ze znakomitszych panów saskich.^) W rok

póniej, po zmarym Zigfrydzie (r. 937), król Otton mianowa

komesa Gerona legatem pogranicza serbskiego^), zajmujcego

przestrze od gór Harcu do Solawy i od tej rzeki na wschód

do r. Mdy^); a dalej na wschód do legacyi Gerona miao

naley wszystko to, co or niemiecki zdobywa. — Tym spo-

^) Widukind II, 4. Placuit igitur novo regi novum principem militiae con-

stituere ; elegitque ad hoc officium virum nobilem et industrium satisue prudentem

nomine Hrimannum.

*) Widukind II, <) an, 937, defunctus est Sigfridus comes. cujus legationem

cum sibi vendicasset Thancmarus, — et regali dono cessisset Geroni comiti, aflictus

est Thancmarus tristitia magna.

'') Granice niepewne, ale pierwotnie Marka Wschodnia obejmowaa z lewej

strony Solawy: Szwaben-gau. Hasse-gau, Frisenfeld z Gernrode, Walbek i Mansfed,

a z prawej strony Solawy serbsk krain do r. Muldy. Worbs. Was heist die Ost-

Mark, w Neue-Archiv r. 1804 cz. I s. 191; Hoffmann. Script rer, lusat. T. IV ex-

ccrpta ex annalibus Gerenrodensibus s, 145.
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sobem powstay dwie legacyje: pónocna Billinga i wschodnia

Gerona, rozszerzajce si w miar zaborów. By to pocztek

przyszych marelc: Pónocnej i Wschodniej.

W samym pocztlcu panowania Ottona I zaszy nieporozu-

mienia z Ratarami*'}, Ictórzy obrazili posów Tanlcmara, starszego

brata króla Ottona, lecz z innej matki urodzonego.') Herman

Billing, jako pograniczny legat, walczy w przytomnoci króla

Ottona z Katarami, którzy do ulegoci zmuszeni zostali (25 wrze-

nia 936).^) Odtd poczyna si duga karyera rodu Billingów.

Wielkorzdztwo Hermana rozcigao si na t wanie miejsco-

wo, gdzie leay ogromne dobra Billingów. Zainteresowany po-

wikszeniem swego majtku, a przy tem nienawidzc Sowian,

Herman wszelkiemi siami stara si zaokrgli swe posiadosi

kosztem ssiednich Sowian. Miasto Luneburg, od czasów Ka-

rola W. synne jako punkt handlowy ze Sowianami, stao si

siedliskiem Hermana Billinga, gównym zborem jego wojowni-

ków. Tu, na pograniczu z Obodrytami i Lutykami, Herman roz-

pocz dug prac ku ujarzmieniu ssiadów, nie szczdzc po-

dej, oszukastwa i zdrady. Nieprzebagana nienawi do So-

wian, z gotowoci do najokropniejszych przeciw nim rodków

") Widukind II, 4 a. 936, Rex (Otto) cum onini excrcitu iiitrat terminos

birbarorum ad refefenclam illorum saevitiam. Datum quippe erat ilUs et aii-

tea a patre suo bellum, eo quod violassent legao Thancmari, filii sui. A poniewa

w poprzednim rozdziale "Widukind mówi o Czechach, z tego wnioskowano, e wy-

raz powyszy barbarorum tyczy sie -Czechów, lecz niewaciwo podobnego

mniemania dawno ju objaniono. (Porów. Palacki. Dejiny naród Ceskeho I, s.

233 przypisek 215.) Natomiast "badacze biorc na uwag, e we dwa tygodnie po

odbyciu wyprawy przeciw Sowianom, król Otton, czynic w Magdeburgu nadanie

klasztorowi Fuldeskiemu, wyrazi sie: quando de provncia Slavorum, qui vocatur

Riadere, in pace venimus ad Magathaburg 14 Octobris an. 936 (Raumer. Regesta

N. 128; Klempin Pommersche Urkundenbuch N. 9), — zauwayli, e wyprawa, za

pokrzywdzenie posów Tankmara, odbya sie przeciw Katarom,

') Pierwsz on Henryka Ptasznilca bya Hateburda, córka Erwina, do któ-

rego naleaa cz Merzeburga, Starem miastem zwana. Z tej ony Henryk mia
syna Tamo, czyli Tankmara, potem porzuciwszy j, w maestwo poj Matyld,

która wydaa mu trzech synów: Ottona, Henryka i Brunona. Thitmar I, 4, 6,

^j Widukind II, c. 4.
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cechoway Hermana Billinga i w spadku przelay sie na ród

jego, który w cigu dwóch wieków pracujc nad wykonaniem

zadania, przez przodka podanego, drczy Sowian niepomier-

nem zdzierstwem.

Mianowanie Gerona legatem pogranicza Wschodniego mo-

cno oburzyo królewicza Tankmara, który sam dobija si tej

godnoci.**) Porozumiawszy si wic z innymi malkontentami,

Tankmar podniós rokosz przeciw królowi Ottonowi I, i rozpo-

cz wojn domow, lecz pobity szuka schronienia w Eresbergu

i tam w kociele przy otarzu poleg r. 938,^")

3. Wojna Ottona I z Czechami. Najazdy Madjarów na Saksonij

(r. 937—938). Powstanie Sowian r. 939.

Walka Ottona z Katarami w pierwszym roku panowania

jego, byo tylko wstpem do dalszych zamiarów przeciw Sowia-

nom, z którymi on si obchodzi, jakby ze swymi poddanymi.

Gdy bowiem w Czechach Bolesaw I, dla powcignienia buntu

pewnego monowadzcy, rozpocz przeciw niemu wypraw zbroj-

n (r. 936), na pomoc buntownikowi zjawiy si dwa legiony

niemieckie, z których jednym dowodzi komendant otrów mer-

zeburgskich Azik.^^) Oczywicie, e bez rozkazu króla Ottona

ani Azik, ani zwierzchnik jego prokurator Zigfryd nie omieliliby

si wtargniciem do Czech rozpocz wojn, która si lat 14

cigna^-) (936—951).

Wojna z Czechami, zaburzenia w Saksonii z powodu buntu

królewicza Tankmara, a przytem rozdranienie Sowian zdzier-

stwem urzdników niemieckich, podaway Madjarom zrczno
do nowego zupieenia Saksonii. ^'^) Wyprawa ich w r. 937, skie-

") Porów, wyej cyt. 4.

10) Widukind II, ii; Thietmar IF, 1.

") Porów, wyej § 44, przyp. 25 i § 45 przyp. 43 s. 225, 246.

12) Wyej § 44 str. 225. Do tego Sigebert Gemblacensis: longa inter eos

concertatio per 14 annos protracta.

i'j Annal. Quedlinburg a. 937. Everhardus du\ Francorum et Wigmanus Saxo-

nicus, atque improbus Thancmer, inani consensu, conspiraverunt in regem..In eadem

tmpstate venientesUngari vastaveruntThuringiam, deinde in Sasoniam, M. G. T.V s.56.
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rowana przez Frankonij do Saksonii, nie udaa sie. Otton zmu-

si Madjarów z Frankonii cofn si do domu.^^) Ale wyprawa

r. 938 powioda si pomylniej. Dobrawszy si do Saksonii, Ma-

djary rozoyli si obozem nad r. Boda, upiey li ssiednie oko-

lice i próbowali nawet szturmowa warowne grody Stediren-

burg, Werle, Hebesheim, a jeden hufiec ich, przez Nordturyn-

gij dobieg do granic Biaej Ziemi, lecz zdrad jakiego So-

wianina zaprowadzony w botnist miejscowo Dremblik, zgi-

n.'^) A chocia wspóczeni Niemcy przechwalali si ze swych

sukcessów nad Madjarami, Avidocznie jednak, e Madjary pou-

pieywszy ile si im podobao Saksonij, zwyczajem swym co-

fnli si ze zdobycz do domu.""')

Najazdy Madjarów w latach 937 i 938, bunt Tankmara, tu-

dzie wojna Niemców z Czechami podaway Sowianom nadab-

skim nadziej wydobycia si z pod przemocy wrogów. A gdy

jeszcze modszy brat króla Ottona Henryk podniós przeciw

niemu rokosz, Sowianom wydao si, e nadesza nareszcie do

powstania pora.^') Nauczeni niepowodzeniami dawniejszej walki

z Niemcami pojedynczych plemion, Sowianie porozumieli si do

wspólnego, wszystkiemi siami dziaania. Powstanie rozpoczli

1') Widukind II, 5 an. 937. Antiui hostes Hungari venerunt virtutem pro-

bare novi regis. Intrantes autem Franciam, statuenint, si possent ab occidentale

plaga imadeie Saxoniam. Rex autem audiens nihil moralus, cum exercitu valido

ocurrit illis, fugavitqne et terminis suis abegit. Tbietmar II, i. Avares quoque patri

sumet uondam contrarii, sed diu pacificati, iterum insurgunt, celeriterque fugati

redeunt (a. 937.)

>5) Widukind II, 14 a. 938 antiqui hostes nostri Ungarii subito irruunt in

Sasoniam, et castris super litus Bodae fluminis collocatis inde in omnem regionem

diffunduntur, circa urbem, quae dicitur Stiedereburg, Exercitus arte cujusdam Slavi

in locum, qui dicitur Thrimmining, deductus difficultate locorum ac manu circumfu-

sus armatorum periit. Do tego szczegóy w Chro. Corbejens i Annal. Saxo, Porów.

Raumer. Regesta, s. a. 938.

16) Widocznie poraka Madjarów w pobliu Mcrzeburga 933 r. nie bya

tak straszna, jeli we cztery lata póniej omielili sie te same miejscowo najecha

i grabi.

1') Widukind II, 20. Barbari labore nostro (Emporung Heinrichs gegen

Otto), elati, nusquam ab incendio, caede ac depopulatione vacabant, Geronemque,

quem sibi rex praefecerat, cum dolo perimere cogitant.
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Obodryci zniszczeniem wojska niemieckiego i zabiciem wodza

jego Kajki albo Hiki (r. 939). Za ich przykadem inni Sowia-

nie mieli napa na Gerona, lecz ten, przewidujc wymierzone

przeciw niemu ciosy, uda, e o niczem nie wie i pod pozorem

przyjani, zaprosi do siebie na uczt trzydziestu okolicznych

ksit (upanów) sowiaskich, których po uczcie kaza wy-

mordowa.^^)

Rozgos o takim postpku bezecnym i naruszeniu wysoko
,

u Sowian szanowanej gocinnoci, wywoa straszne oburzenie.

Walka na mier z Niemcami poruszya do ora wszystkie nad-

labskie ludy. Geron, party przez Sowian, wzywa pomocy od

króla, lecz ten, w obec wojny domowej z modszym bratem swym

Henrykiem, sam by w pooeniu nadzwyczaj przykrem. Walka

przybieraa charakter morderczy. Sowianom dostawao si nie-

raz okropnie, ,.lecz niezwaajc na wszelkie niepowodzenia, prze-

kadali oni wojn nad pokój, gotowi bdc raczej znosi wszel-

kie klski wojny, anieli straci swobod najmilsz." — „Byli to

ludzie mocni, w pracy wytrwali, przyzwyczajeni byle czem za-

dawalnia si, a co dla naszych (Saksów) byoby nadzwyczaj

trudnym czynem, to Sowianie z przyjemnoci znosz." "')

Rozbity przez Sowian Gero uciek za ab, ale nie upad

na duchu, knuje on powtórnie zdrad. Pienidzmi i obietnicami

skania uprowadzonego jeszcze przez Henryka Ptasznika i ba-

wicego u Niemców ksicia Hobolanów Tugomira, ju ochrzco-

nego,-**) aby mu zdrad kraj ojczysty podda. Tugomir, uciek-

szy niby od Niemców, przyby do Branibora. Tam od swoich

18) Wjdukind LI, 20.

'") Widukind II, 20. Uli vero nihilominus bellum quam pacem elegerunt,

omnem miseriam carae libertati postponentes. Est namque hujuscemodi genus ho-

minum durum et laboris patiens, victu levissimo assuetum; et quod nostris gravi

oneri esse solet, Slavi pro uandam voluptate ducunt.

"") W nekrologii klasztoru Molenbekskiego zapisano; VIII ka. Jun. Tugu-

mir dux (obiit.j Raumer. Regesta, pod r. 940, Z tego historycy wnioskuj, e
Tugomir mia by ju ochrzczonym.
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poznany i za wadzc przyjty, zawezwa do siebie synowca", je-

dynego ze wszystkich tej ziemi ksit, ocalaego podczas zabu-

rze ówczesnych,-') podstpem zabi go, a kraj swój Geronowd

podda, (r. 939.) Osupieni podobnym postpkiem Tugomira,

Sowianie a po Odr wojowa przestali i zgodzili si trybut

królowi paci.--)

Podwójna zdrada poskromiwszy Sowian, Gero nieprze-

stawa dobija si opanowania ssiednich krajów sovviaskicli

niby dla króla, lecz w gruncie rzeczy dla utworzenia udzielnego

wadztwa synowi swemu Zigfrydowi. Nie przestawa wic wdzie-

ra si do ssiednich okolic i obdziera Sowian. onierze jego

uczszczajc ,.expedycyje" swe po trybut, przy wybieraniu któ-

rego dopuszczali si naduy, tak dokuczyli Sowianom, e ci

znienawidziwszy Gerona, chwytali za or i zabijali jego pobor-

ców.--') Tymczasem zaburzenia w Niemczech, nieporozumienia

z Francyj, sprawy woskie, wojna z Czechami, a wreszcie bunty

najbliszych krew^nych Ottona I, zmusiy go spuci z uwagi

Sowian i na lat dziesi (941-951) zostawi ich w pokoju. Gero,

zmuszony nie pomoc królowi, nie móg niczego nowego przed-

siwzi na wschód od aby, a król potrzebujc pomocy, nie

baczy na jego zdzierstwa.-^) — Bya to chwila w dziejach So-

wiaszczyzny zaodrzaskiej nie ju szczliwego odpoczynku, lecz

ocierania ez na zgliszczach i trupach braci, chwila oczekiwania

21) Widukind II, 21 mówi, e przybywszy do Branibora, Tugomir, qui iure

gentis paterna successione dominus esset eorum, qui dicuntur Heveldi,

wezwa nepotem suum, qui ex omnibus principibus gentis supererat Z tego wypada,

e ksiciem ziemi by Tugomir a nie jego synowiec, który chocia take by Ijsi-

ciem, ale nie paterna successione.
22) Widukind II, 2i. Quo facto omnes barbarae nationes usque in Oderam

fluvium simili modo tributis regalibus se subjugarunt.

2'') Widukind II, 30. Eo tempore barbarorum bellum fervebat. Et cum mi-

lites ad manum Geronis praesidis conscripti crebra expeditione attenuaren-

turetdonativis vel tributariis praemiis minus adjuvari possent, eo

quod tributa passim negarentur, seditioso odio in Geronem exacuuntur,

2*) Widukind II, 30, w dodatek do tekstu powyszej cytaty, zapisa: rei

vero ad communes utilitates reipublicae Geroni semper juxta erat.



wikszych jeszcze nieszcz, które spa miay w przyszoci.

Pojmujc doskonale ówczesne stosunki pomidzy Sowianami

a Niemcami, naoczny wiadek walki ssiednich narodów Widu-

kind powiada: ,.i dugo jeszcze dowiadcza bdziemy zmienne

powodzenia wojny, walczc za saw i szerokie panowanie, a oni

za swobod i wyzwolenie si z niewolniczej podlegoci." -^)

§ 47.

Zaburzenia w krajach Obodrytów i Lutyków
(954—960.)

I, Powstanie Wkranów r. 954. Najazd Billinga na Obodrytów r. 954, w od-

wet za najazd na Saksonij. Powstanie Sowian r. 955, klska icli.

Zaprowadzane przez Niemców porzdki nieznonemi wyday

si Sowianom. Wkranie, czujc si na siach, niestarganych

jeszcze w walkach z Niemcami, stawiali im opór. Margraf Ge-

ron zamierzy zmusi Wkranów do posuszestwa i w tym celu

przedsiwzi wypraw, w towarzystwie zicia króla Ottona, Kon-

rada Lotarygskiego, który heroicznym czynem postanowi

stwierdzi przymierze z teciem, po przerwaniu wspólnie z in-

nymi rokoszanami przeciw niemu walki. Dwaj wodzowie ude-

rzyli na Wkranów, pobili ich i ogromne upy zabrali,^) r. 954.

Czyn ten opromieni nowym blaskiem sawy Gerona, którego

i przedtem szanowano w Niemczech, jako znakomitego wodza,

ale po zwyciztwne nad Wkranami po caych Niemczech uwa-

ano go za wielkiego i sawnego ma.-) Spokój trwa jednak

25) Widukind II. 20, Transeunt san dies plurimi, his pro gloria et pro

magno latoue imperio, illis pro libertate ac ultima servitute varie certautibus.

1) Widukind III, 42 a. 954. Eo anno Slavi, qui dicuntur Uchri a Gerone

cum magna gloria devicti, cum ei praesidio esset dux Conradus a rege missus.

Praeda inde ingens ducta; Saxoniae laetitia magna exorta.

-; Widukind III, 54. Gero olim licet multis gestis insigniis clarus habere-

tur, jam tamen magnus ac celebris ubique praedicebatur, eo qnod Slavos. qui di-

cuntur Uchri cum magna gloria cepisset.
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niedugo, bo w nieszczliwej Sowiaszczyznie wszelkie intrygi

wrogów, znajdyway dla swej czynnoci obszerne i nadzwyczaj

dogodne miejsce.

Powód do zaburze poda wychowaniec Icróla Ottona I

Wichman, który, czujc sie obraonym przez krewnego swego

Hermana Billinga ograbieniem go z majtku, zmówi si z bra-

tem swym Egbertem i wspólnie z nim rozpocz w Saksonii

wojn domow. Billing powcign jednak wicirzycieli, a król

Otton I, rozsdziwszy spraw, uwolni braci od kary, ale Wich-

mana kaza pod stra trzyma. Wkrótce potem Ottonowi I wy-

pado do Bawaryi uda si. Wicliman, udawszy chorego, pozo-

sta w Saksonii, wszed znowu w zmow z Egbertem, lecz nie

bdc w siach walczy z Billingiem, bracia uciekli do Nakuna

1 Stojgniewa,-') ksit obodryckich^), (r. 954), którzy, jak po-

wiada Widukind, zawsze byli gotowi do wojny z Saksami.

Ruszy Billing z wojskiem do kraju nieprzyjació, podstpi

pod gród Swiety kra,niec,^) w którym zamknli si krewni jego

') Widukind III, 29, 30, 31 ; Thietmar II, 6 ex parte .Slavoiuni bellum in-

gruit horridum, hortatu Yigmanni comitis et Egbehrti, ducatu avtem Nacconis et Stoin-

negui fratris ejus; Widukind III, 50 sociaverunt sibi duos subregulos barbarorum,

Saxonibus jam olim infestos, Naconem et fratrem ejus. Zwyczajnie braci tych histo-

rycy zowia Nakoiiem i Stojgniewem, ale ju2 Kunik zauway, e w jzyku so-

wiaskim suffiks un waciwy jest w nazwach rzeczowych, a take i w imionach

wasnych : Bogun, Radun, Jarun, i e w dolcumentach meklenburgskich forma N a-

con uywaa sie zamiast sowiaskiej N a k u n, czego lad jest w nazwach miej-

scowych: 1 23 1 Nacunstorp etc, — twierdzi, e waciwa form jest Na kun.

A-lócKpii, 103.

^) Nakuna i Stojgniewa zwyczajnie za ksit obodryckich uwaano, lecz

Pawiski (IToJiaoCKie CiaBane 81), mniema, e ich za ksit Weletów policzy wy-

pada. Sprzeciwia si temu wiadectwo Ibraima-ibu-Jakób, który wyranie mówi,

e kraina Nakuna leca na samym kresie zachodu, graniczy z Saksonij, poczci
z Germanij, co mianowicie pooeniu ziemi Obodrytów odpowiada. Przy tem

Ibraim-ibn-Jakób powiada, e Nakun posiada gród, który si zowie Wielka
twierdza, badacze za przyznali, e twierdz t jest Weligard. — Oprócz tego

w liczbie ludów sowiaskich, które przeciw Niemcom walczyy, Widukind na

pierwszem miejscu stawia Obodrytów, co zdaje si take wskazywa, e gówna
rola w wojnie ksitom obodryckim przypada. Kunik. A.ióeKpii 47, 48, 102,

tudzie dziea tego T. II s. yx).

^) Widukind III, 51 a. 955. Ductus exercitus a duce, reperti sunt in urbe

Tom III. ,-
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Wichman i Egrbert. lecz zmuszony z niczem do domu powróci,

uda si do króla Ottona o rycha pomoc,") ale ten oblegajc

w Regensburgu zbuntowanych wasalów i gotujc si do sta-

nowczej walki z Madjarami, sam ciga z caej Germanii wo-

jenne posiki. Tymczasem Sowianie, pod wodz AYichmana,

wpadszy do Saksonii w Kwietniu r. 955, tak przycisnli Bil-

linga, e on nie przewidujc monoci stawienia im oporu, roz-

kaza wojsku i mieszkacom, zgromadzonym pod warowni

K o k a r e s c e m ,") podda si nieprzyjacioom na wszelkici,

jakich wymaga bd, warunkach. Za zblieniem si Sowian,

obleni, nie stawiajc oporu, zyskali pozwolenie opuci miasto

z onami i dziemi, z warunkiem aby niewolnicy, póswobodni

i wasno nieruchoma stay si zdobycz zwycizców. Gdy

wreszcie Sowianie zabierali miasto, jeden z nich, poznawsz)^

w onie saskiego wojownika dawniejsz niewolnic sw, zapo-

trzebowa j sobie, lecz jako przypadkiem pad od noa Saksa.

Uwaajc to za pogwacenie warunków kapitulacyi, Sowianie

wyrnli Saksów, oszczdzajc wreszcie kobiet i dzieci, które

w niewol poszy.^) Dla powetowania tej straty Herman Bil-

ling nie mia siy, tylko przeoony nad wojskiem Tiadryk, na-

padszy na jaki gród sowiaski, spali przedmiecia jego, lecz

quae dicitur S u i t h 1 e i s c r a n n e. Historycy naw t czytali: S w i e 1 1 a s t r a-

na (Szafarzyli Star. Slow. § 43, 6, s. 546). Pawiski myli, e waciwiej czyta:

S w i e 1 1 y kraniec, Ilo.iaS. CiaBane 81.

") Thietmar II, 6. Ouos Herimannus dux superare diffidentes, regis petivit

auxiliutri.

•) AYidukind III, 52. Cives Cocaresceraiorum. O pooeniu

miasta tego nie wiemy. Pertz, poznawszy w nazwie jego brzmienie sowiaskie,

wnioskowa, e leao gdzie blisko Elby, niedaleko Magdeburga, gdzie, jak wy-

rzek, wiele jest osad. majcych z t nazw niejakie podobiestwo. Bielowski, M.

P. I, s. 186; Szafarzyk domyla si, e by moe nazwa Cocarescem przekrcona

z Cukesburger t. j. Burgwachter, sowiascy Wietnicy. Star. Sów. ^ 43 6, s. 546.

Inni szukali tego miasta nad ab w Gresse albo Gartze, w pobliu Bleckede.

Barthold. Gescb. v. Pommern u. -Riigen I, 276.

*) Widukind III, 52.



— 259 —
przyparty midzy palcym si grodem a botem, ze strat ledwo

uj zdoa.'"')

Tymczasem król Otton I, po walnem zwyciztwie nad ^la-

djarami lo Kwietnia r. 955 nad Lectiem, powróciwszy do Sa-

ksonii, Wichmana i Egberta za zdrajców kraju ogosi, a przy-

jwszy posów sowiaskich, którzy przyrzekali mu paci dani-

n, byle nie mieszano si w icli sprawy domowe, wyrzuca im

wiaroomstwo Sowian przy zajciu miasta Kokarescem, doma-

gajc si ukarania winowajców. Sowianie jednak winy na si

nie przyjli,^**) owiadczywszy, e nad haniebny pokój przenosz

wojn i z orem w rku stan w obronie swobody ojczystej. ^^)

Otton I podobnych warunków nie przyj. Gotowaa si wojna.

Na ten raz Obodryci , Welety, Czrezpienianie, Dolecy

i wszyscy inni Sowianie a do Odry stanli do wspólnej obrony

posad ojczystych.^-) Jedni tylko Rany, nie dowiadczywszy je-

szcze w swem ustroniu na wyspie, gwatów niemieckich, i nie

zapominajc jakich nieporozumie z Lutykami, nie przyczyli

si do ogólnego zwizku.

Wypraw przedsiwzi sam król Otton I, ale dusz caego

przedsiwzicia byt margraf Geron. Zawdziczajc jego zabie-

gom, Rany przystpili do zwizku z Niemcami przeciw swym

'•>') \Vidul.:iiid III, 45 a. 955, pugnatum est a praeside Thiadrico
adversus barbaros. Cum jam incendio extincto reverteretur, et paludem, quae erat

urbi adjacens, medietas militum transisset, Slavi videntes nostros in arto sitos ob

difficultatem loci, nec copiam habere pugnandi nec locum adeo fugiendi, insequeban-

tur a tergo revertentes clamore magno. Peremerunt ex eis ad quinquaginta viros,

foeda fuga nostrorum facta.

20) Widukind III, 53.

") Widukind III, 53. Adeiat ex legatio barbarorum, tributa s o cios

ex mor velle persolvere nuntiantes , caeterum domin ationem
region is velle t e n e r e ; hoc pacto pacem velle, alioquin pro libertate

a r m i s c e r t a r e.

i2j Annal. Sangallen. maj. an. 955. Otto rex et lius ejus Liutolf in festi-

vitate sancti Galii pugnaverunt cum Abatarenis et Vulcis, et Zcirizspanis et Tolon-

senis, et victoriam in eis sumpsit, occiso ducem illorum nomine Ztoignavo, Annal.

Hildesheim, a. 955 rex Otto periculosissime coiitra Abotritos corrfliiit.

17*
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braciom I-utykom, podobnie jak za Karola W,, przeciw tyme
Lutykom wystpowali Obodryci z powodu nieporozumie po-

granicznych. 1 gdy wojsko niemieckie postpywao z poudnia,

Rany uderzyli z pónocy. Naciskani z dwóch stron Sowianie

zmuszeni byli prowadzi wojn odporn, zajmujc stanowisko

pomidzy botami i moczarami, któremi Pomorze zawsze syno.
Wojsko królewskie, któremu towarzyszy ksi czeski Bole-

saw I,^'^) poczywszy si z Geronem doszo do r. Raksy, ^^)

przez któr przeprawy bronili Sowianie. Pooenie Niemców,

wycieczonych godem i chorobami, wród dzikiej okolicy i mia-

ych wrogów, byo nieznone. Otwart si niczego oni przed-

siwzi nie mogli: zostawaa tylko nadzieja na przytomno

i przebiego margrafa. Z rozkazu króla Ottona, Geron wypra-

wi si do ksicia Stojgniewa, powita go przez bagnisko, wy-

raa podziwienie, e Sowianie zamierzaj walczy z samym

królem i wzywa: „dajcie nam przej rzek, albo sami przejd-

cie, aby waleczno okazaa si w czystem polu." Stojgniew,

pojmujc krytyczne pooenie Niemców, z szyderstwem odrzuci

wezwanie. Zostawao dziaa si. Otton gromadzi wojsko niby

do przebycia rzeki, a tymczasem Geron z Ranami, opuciwszy

obóz, cichaczem zbudowali, w pewnej odlegoci, trzy mosty na

'•'') Flodoard. a. 95; pugnavit rex Otto cum duobus Sarmatarum regibus; et

suffragante sibi Burislao rege, quem dudum sibi subdiderat. — Dawniej historycy

mniemali, e Burislav byl ksiciem Ranów, którzy pomagali Niemcom przeciw

swym braciom (Barthold. Gesch. v. Pommern u. Riigen I, 277) ale, porównywajc

wypadki, moemy zauway, e wyraenie Flodoarda: Burislav rege, quem dudum
sibi subdiderat (Otto), stosuje si najwlaciwiej do ksicia czeskiego Bolesawa 1,

który w r. 951 przyrzek posuszestwo Ottonowi i odtd bdc jego hodowni-

kiem, dawa posiki na wojn z Madjarami. Porów, wyej § 44 s. 226.

'^) Widukind III, 53 super Raxam fluvium. Annal. Saxo zowi t rzek
Taksa. Szafarzyk myla, e t rzeli moe by Dosza, dopyw Laby (Star. So.

§ 43, s. 546.) Pertz, Waitz i Giesebrecht (Wend. Gesch. I, 182) upatrywali j
w Reknicy, w Meklenburgslciem. Podobnie Bielowski (M. P. I, 137) i Kunik

(A.iócKpii s. 102); inni domylaj si, e Raksa poprostu oznacza rzek, a miejsce

pobojowiska upatruj w okolicy jeziora Moryckiego, w pobliu Malchowa, gdzie s
dotd lady okopów sowiaskich. Lisch, Jahrbiicher d. Yereins f. Jleklen. Gesch.

XXXII.
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rzece i niespodziewanym napadem ze skrzyda tak zmieszali So-

wian, e ci, nie wytrzymawszy naporu, pierzchneli i kiesk po-

nieli. Stojgniew z wielu towarzyszami poleg, rze trwaa do

nocy, jeców zabrano wielu. ^•') Dziao si to i6 Padziernika r.

955.^'') Nazajutrz gow Stojgniewa wystawiono na pokaz,^")

i okoo niej 700 jeców zamordowano. Doradzcy ksicemu
wyupiono oczy, wyrnito jzyk, poczem ciao jego do kupy

trupów wrzucono. Wicliman i Egbert do Francyi uciekli.^'')

2. Powstanie Ratarów (957—960).

Zdawaoby si, e straszna klska, poniesiona przez Sowian

w r. 955 nad Raks, powinna bya wstrzyma ich na dugo od

wszelkiego oporu ciemizcom, a jednak okazao si, e Sowianie,

nie zraajc si adnemi niepowodzeniami, zanic cenic poogi

i mordy, gotowi byli przy kadej zrcznoci gin tysicami,

w obronie najmilszej im swobody od ucisku i zdzierstwa urz-

dników królewskich. Nie upyno bowiem i dwóch lat od bitwy

nad Raks, a ju koo jeziora Doleskiego Ratary wzili si do

ora (r. 957). Co ich pobudzio rozpocz wojn, o tem wiado-

moci nie znajdujemy, ale raz powstawszy, Ratary podnosz wy-

soko sztandar narodowy i na dugi czas przyjmuj na si prze-

wodnictwo w zacitej walce z Niemcami.

Na wie o powstaniu Ratarów, tuajcy si we Francyi Wich-

raan pospieszy do nich i nienawi przeciw Niemcom podsy-

ca.''-*) Król Otton I, zatrudniony najprzód rokoszem syna swego

15) Widukind III, 54, 55.

^^) Annal. Sangall. maj. a. 955 in testivitate Sancti Galii (wyej cyt. 12)

co odpowiada 16 Padziernika.

^') Thietmar II, 6 powiada, e Otton I, pojmawszy Stojgniewa, ci go

rozkaza, ale yjcy pod ówczas Widukind, mówi, e Stojgniew zgin od miecza

a viro militari, cujus vocabulum'erat Hosed. .. Ex hoc Hosed clarus et insignis ha-

"bitus •, merces tam famosi gesti donativum imperiale cum redtu viginti mansuum,

(HI. SS^.

^*) Widukind III, 55.

19) Widukind III. 59. Eodem tempore (a. 957) Wichmanns sciens Saxoniam

bellatoribus vacuam, a Gallia profectus, Saxoniam occulte iatravit, domum conjugem-

que revisit, inde se iterum alienigenis inmersit.



Luitolfa, (r. 956), potem sprawami woskiemi i zamiarem zdoby-

cia korony cesarskiej, bawi w Lombardyi i nie móg osobicie

przeciw Ratarom wojsko prowadzi. Zastpi go markgraf Ge-

ron, któremu ju po trzeci raz wypado przeciw Wichmanowi

walczy.'-'') Ratary stawili si mnie, walka z nimi toczya si

uporczywa tak, i sam Otton musia na teatr wojny pospieszy,-^)

lecz gdy tam przyby doszy go listy z Woch, donoszce o mierci

syna jego Luitolfa (r. 957).^-) Odbyte w latacli 958 i 959 wy-

prawy, pod dowództwem samego króla, nie zamay Ratarów,-^)

a jednak boje musiay by zaarte, gdy ze strony Niemców

wódz Titmar poleg (r. 959).--*) W r. 960 król Otto znowu wy-

praw przeciw Ratarom odby, -^) lecz zamilczenie ówczesnych

pisarzy o jakiem bd powodzeniu jego, wskazuje, e i w tym ra-

zie niczego nie osign, a tymczasem sprawy woskie i zamiary

otrzymania korony cesarskiej w Rzymie, znagliy go do odja-

zdu.-'') Dalsze powodzenie walki z Ratarami pozostao w rku
Gerona.

Jeszcze przed odjazdem do Woch króla Ottona, Wichman,

znudziwszy sobie pobyt u Ratarów, umyli oszukaniem Ge-

rona los swój poprawi. Uda si wic do aski królewskiej,

z prob o przebaczenie mu dawnych wystpków. Gero, wziw-

szy go na pork, wyjedna mu u króla przebaczenie,-') a Wich-

20) Pierwsza wypraw przeciw niemu zrobi Herman r. 955, (wyej na s. 258.

cyt. 5), druga sam król Otto, w tyme roku (wyej cyt. 10), trzecia Geron r. 959.

patrz Widukind III. 60. Ductus exercitus contra Wichmannum tertia vice vix obtinuit.

21) Cont. Regino, a. 957. Rex iterum Sclavos invasit. Liutolfus in Italia obiit.

--) Ibidem, a. 957. Litterae autem obitus ejus (Liudolfi 6 Sept. 95f) allatae

sunt imperatori cum esset in militia, qua militavit contra Redarios.

2') Flodoard. a. 958. Otto rex bellum adversus Samatas'habuit.

-*) Cont. Regino, a. 959. Rex iterum Sclavos invasit, ubi Thietmarus oc-

ciditur.

25) Cont. Regino, a. 960. Eodem anno rex iterum pergit in Sclavos.

-*>) Annal. Saxo 960; Otto Frisng. a. 960, dum rex rursum contra Sclavos

procinctum moveret, Johannes diac. et Aso scrin. ab apostolica sede missi ad regem

veniunt, de tyrannide Berengarii uerimoniam facientes. Porów. Wigger. Mek.

Annal. 35.

-') Porednictwo Gerona w sprawie Wichmana atwo sie tem objania, e
syn Gerona Zigfryd ju przed tem lat kilka oeniony by z Hathuwi siostr Wieli-
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man da kltw, e nigdy wicej ani sowem, ani czynem przeciw

królowi dziaa nie bdzie.-^) Wkrótce jednak Wichman
uciek do króla duskiego, zamierzajc pobudzi go do wojny

z Niemcami, lecz gdy to si nie udao, wróci do Saksonii i rozbo-

jami si bawi, a unikajc wyroku Gerona, który go na mier
skaza,^'-*) puci si na taactwo i znowu zdywszy do Sowian

nadodrzaskich, wplata icli w wojn z Polanami, którzy odtd zja-

wiaj si na teatrze walki Sowian nadodrzaskici z Niemcami.

§ 48.

Pocztek monarchii polskiej.

I. Czasy przedhistoryczne.

Naród polski w dziejach Europy zasyn dopiero w po-

cztku drugiej polowy X. w., kiedy orne iufce Polanów losem

zdarze zjawiy si na teatrze wojny Sowian zaodrzaskich

z Niemcami (r. 962). Odtd dopiero poczyna si wiarogodna

liistorya narodu polskiego, a o dawniejszycli losach jego dowia-

dujemy si tylko z poda, powstaycli ze zmieszania do kupy po-

wieci rónych plemion sowiaskich i oprócz fantazyi ludowej,

ubarwionych wymysami dawnych pisarzy. Z podobnego rodzaju

róda nie moemy wprawdzie wydoby faktów wiarogodnych,

ale przy ogldnem porównaniu wypadków, tyczcych si caego

szczepu sowiaskiego, podania staroytne mog nam pomódz

do pochwycenia przynajmniej ogólnego pojcia o czynach i lo-

sach przodków naszych w przedhistoryczne czasy.

Najdawniejsze podania polskie o Kraku zaoycielu Krakowa,

o zabiciu przez niego strasznego potwora na Wawelu, o brato-

mana, (wedug Thietmara VII, 4., który spraw te nie jasno przedstawi). Porów.

Zeissberg. Miseco I der erste christliche Beherrscher des Polens, w Archiv fiir

Oesterreichische Gescliichte. T. 38 r. 1867, s. 39.

-8) Widukind, III, 60 (an. 959).

-') Widukind, III, 64. Interea ab emptore praetereunte latrocinia ejus pro-

duntur, sociorumque aliqui comprehensi, et tamquam contra publicam rem agentes,

a duce dampnati, strangulo vitam perdiderunt; ipse autem cum fratre vix evasit.



204 —
bójstwie pomidzy synami Kraka, o jedynaczce córce jego Wan-
dzie, któr naród, w uczczenie zasug ojca jej, mianowa królow,

wreszcie o wojnacli Polaków z Aleksandrem W., wojskai którego

miay zdoby krakowsk i sieradzk ziemi,') bezwtpienia s
pltanin illirjjskich, czeskich, pomorskich i w ogóle zachodnio-

sowiaskich poda, powstaych poczci z wj^obrae mity-

cznych, które modziecza fantazyja ludów staraa sie uosobi

w postacie istot yjcych,-) a erudycyja kronikarska ubarwia je

wietnymi czynami, ze staroytnych pisarzy czerpanemi/^) O w^y-

tómaczenie tych poda kusili si niejednokrotnie ojczyci bada-

cze"*), lecz zdania cakiem róne wypowiedzieli,^) Wszake dzi nikt

ju nie wtpi, e wzmiankowane wyej podania polskie wycznie

*) Wedug Bielowskiego, podania te zapisa okoo r. 1050 kronikarz Mierz-

wa, Mon. Pol. II, s. 166— 175. Wszake istnienie tego kronikarza w XI w. za-

przeczaj niektórzy badacze. Bartoszewicz. Historya literatury polskiej. T. I s. 57.

") Podania o Krakusie i Wandzie korespondujce z podaniami czeskiemi

o Kraku i Lubuszy, powtarzaj si i u innych pobratymców. I tak, w Lublanie

i caej Illyryi kr podania o Kraku ze smokiem; Lubiana ma za herb smoka,

as tam: Kraków przedmiecie lublaskie, Kraków wielka dbrowa, w pobliu sta-

roytnego Noviodunum, Kraków w górnej Styryi. Oprócz tego wiadomy by Kra-

ków obok Wendy na wyspie Ranie; obok Kraka Dziewa w Magdeburgu, Krak ze

smokiem w Regensburgu. Zatem podania o Kraku, Wandzie, smoku nie s wymy-

sem kronikarzy polskich, lecz pochodz z poda gbokiej staroytnoci. Szulc Kaz.

Mythologia sowiaska; s. 28, 41. — Podania o smoku, wspólne ludom aryjskim,

rónie s wykadane. Szulc, M\thologia. 47, 184. Szczegóy w niniejszem dziele

s. 718, 780—3. 785, 808, 854.

•') Gallus w pocztku XII w., po nim Mateusz, potem mistrz Wincenty
w pocztku XIII w., Boguchwa w polowie XIII w., komentator kroniki Win-
centego Jan Dbrówka okoo r. 1440. Dugosz w drugiej poowie XV w., na-

reszcie kronikarze XVI w.

*) Joachim Lelewel w uwagach nad Mateuszem herbu cholewa dziejopi-

sem XII w. (Pols. wiek. red. T. I), tudzie w Ostatnich Pójrzeniach (Pols. wiek_

red. IV, s. 479—481); J. M. Ossoliski, Historyczno -krytyczny przyczynek do

literatury sowiaskiej, wydany przez Samuela Bogumia Lindego, w Warszawie r.

1822; Roeppel. Dzieje polskie. T. I; W. A. Maciejowski. Pierwotne Dzieje

Polski i Litwy r. 1846, tudzie Roczniki i kroniki polskie i litewskie r. 1850

;

A. Bielowski. Wstp krytyczny do dziejów polskich r. 1850, tudzie w Monu-
mentach Poloniae historica. T. II; Szajnocha. Lechicki pocztek Polski w r. 1858;

Bartoszewicz. Historja pierwotnej Polski, 1865 wydana r. 1878. T. I; Ka. Romer.
Podania o Kraku i Wandzie, w Bibliotece Warszawskiej r. 1872. T. III; K Saski,

•w rozbiorze krytycznym poda o Leszkach, w Przegldzie Etnograficznym i lierac-

kim r. 1875. N, 5, IV; porów. Sieniawskiego. Pogld na dzieje Sowian zacho-
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do Chrobacyi nale, a do poda wielkopolskich tylko przez kro-

nikarzy przypltane zostay, w celu zaokrglenia poda polskich.*')

Osobny cykl poda, e tak nazwiemy wielkopolskich, sta-

nowi podania lechickie, na czele których stoi Lech praszczur

narodu. Aby poczy Lecha z podaniami chrobackiemi, kroni-

l<arze dopatrzyli, e on by oswobodzicielem narodu od najazdu

Aleksandra W. i zmar bezpotomnie. Po nim Polska dugo kró-

lów nie miaa, ale póniej znaleli si Leszki, z których trzeci

tego imienia zwyciy potrzykro Juliusza Cezara, a zawarszy

z nim przymierze, poj za on siostr jego Julij, i w posagu

za ni Bawaryje otrzyma. Julija bya zaoycielk miast L u-

busza i Lubina, o czem rozpowiadano w Polsce ju w X w.*)

Po Leszku III nastpi pierworodny syn jego Popiel (Pompilius),

któremu podlegali dwudziestu modszych jego braci, z innych on
Leszka III urodzonych.'') Popiel panowa wietnie nie tylko nad

Sowianami lecz i nad ociennymi narodami.*') Bracia zawsze mu
byli posuszni, a cze ich ku niemu dosza do takiego stopnia,

dnio- pónocnych, r. 1881, s. 422. — Szczegóowiej od innych Kaz. Szulc, ^lytho-

logia Sowiaska r. 1880.

•'') Naruszewicz mniema, e podania polslcie pochodz od Scytów i Sarmatów

(Hist. Narodu Pols. I. 38 1, Maciejowslii i Bielowslii poczteli poda polslcich upa-

trywali w Icrajach poudniowych i do powieci Dalio - illirsliich odnosili; Szajnocha

przeciwnie szuka ich pocztku w Skandynawii; Lelewel i inni odmówili im podsta-

wy historycznej, uwaajc je za utwór poezyi ludowej.

«) Szulc Mythologia s. 30.

') Thietmar I. 2, VI, 39, podanie o zalcladaniu grodów na ziemiach sowia-
skich odnosi do Merzeburga i do Lubusza. Mieszkacy Wolina odnosili je do

swego grodu (Ebbo. Vita, s. Ottonis III c. I); Mierzwa i Wincenty (I. 17) rozwo-

dzili sie szeroko z tern podaniem, a ich odpisywacze, obdarzaj zaszczytem tym nie-

tylko Lubusz i Wolin, ale i Lubin wielkopolski i Lublin maopolski, w miar jak

którego z nich obchodzia bliej jedna lub druga z tych miejscowoci. Bielowski

M. P. II, s. 49 przyp. 2.

*) Najdawniejsi kronikarze, wzmiankujc o 20 synach Leszka III, którzy mieli

udziay swe, jak by ksistwa, nie nazwali ich po imionach, ani udziaów ich nie

oznaczyli. Dopiero w XIII w. Boguchwa dowiedzia si w jakich mianowicie

udziaach od Wisy na zachód a do Westfalii panowali Popielowicy, których on

po imionach wyliczy. Chro, w Bielowskiego M. P. II, s. 477.

*•) Succedens huic Lestkoni Pompilius, ejus filius non Sclaviae duntaxat mo-

narchiae, sed etiam finitimorum gubernatorum sumit imperia. Bielowski. M. P. II, 180.
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e po jego mierci, uznali niezwocznie królem nieletniego syna

jego Popielowica (Pompiliusa). Lecz ten, doszedszy do penole-

tnoci, odpaci im nienawici, zdrad, krwi rozlewem. Maonka
jego podszeptami uzbrajaa go przeciw stryjom, twierdzc, e sa-

morzd ich wadze jego ogranicza, e mu naley wybiera po-

midzy ulegoci a panowaniem, e mu si albo panowa, albo su-

cha innych. Podobne namowy tak mocno wpyny na Popie-

lowica, e postanowi pozby si stryjów trucizn, a gdy doko-

na to, panowa niedonie i we wszystkich sprawach by nik-

czemnym. Za to spotkaa kara boa. Z niepogrzebanych tru-

pów stryjów powstaa niezliczona ilo myszów, które cigay
wszdzie Popielowica, a dopadszy go w schronieniu na wysokiej

wiey, zjady go z on i dwoma synami. ^^)

Odrzucajc ubarwienia fantazyi ludowej i dodatki kronikar-

skie a biorc na uwag to poda lechickich, moemy z nich

zauway uwiadomienie praojców naszych o wspólnem pocho-

dzeniu i jednakowym ustroju rodu naszego na obszarach od Wi-

sy na zachód a za ab. Dokadniej uprzytomni to nastpne

objanienie.

Zaludnienie ziem Sowiaszczyzny pónocno - zachodniej

w przedhistoryczne czasy, jak powiedzielimy wyej, ^^) skadao

si ze wspólnowadnych dziedziców i lchów indywidualnych wa-

cicieli ziemskich. Dostojniejszych i zamoniejszych lchów zwano

knziami. W kadej upie lub ziemi musia by cho jeden

kn, w osobie upana albo starosty; w niektórych byo ich po

kilku.^-) Roio si przez to w Sowiaszczyznie mnóswo knziów,

a jeszcze wicej lchów, którzy skadajc druyny wojenne dla

obrony kraju, stawali do szeregów zamoniejszych knziów. A jeli

któremu z knziów udao si zdoby wadz zwierzchnika caego

1*) Mierzwa, Gallus. Wincenty nie -.yzmiankuj gdzieby stal wiea, w któ-

rej myszy zjady Popiela, ale w XIII w. Boguchwa ju twierdzi, e to sie stao

w Kruszwicy. Bielowski. M. P. II, 478. O znaczeniu podania o myszach, porów,

niniejszego dziea T. II, 593—4, 868.

1') Niniejszego dziea T. II, s. 394, 405, 427.

^2) Niniejszego dziea T. II, s. 450.
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plemienia, skadajcego sie z kilku up lub ziem, wtedy stawa

sie on dynast, a ród jego panujcym sukcesyjnie (paterna suc-

cessione). Takimi dynastami, wedug poda, byli dwudziestu

synów Leszka III, nad którymi mia zwierzchnictwo pierworodny

syn jego, Popiel. Takimi dynastami byli, wedug innych po-

da, bohatyrowie bajeczni, ksita z rodu Popielowiców Wal-

gierz w Tycu i Wisaw w Wilicy,'-^) z których ostatni, walczc

z Walgierzem, zosta przez niego zabitym. Z rodu Popielowi-

ców bezwtpienia by take historyczny ksi wilicki, przez

Morawianów okoo r. 884 wygnany z kraju. ^*) Wszystkich

podobnych dynastów zwano kniziami, ksitami, a nazwa ta

w Polsce i u innych ludów lechickich staa si synonimem panu-

jcego monarchy, ^'^j Póniej dopiero w Polsce dynastów w-y-
cznie zwano kniziami, ksitami, a innym dostojnikom miano

pan przysugiwao. U Pomarzanów jednak nazwa k n utrzy-

mywaa si dugo, jako miano stanu szlacheckiego tak, e a do

XVI w. siedzc kupami po wsiach na wyspie Ranie, niezamon
szlacht zwano knieycami.i") Z tego moemy wnioskowa

jak na obszarach Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej licznym

by niegdy stan lchów, miano których posuyo do nadania

caemu narodowi nazwy Lachów, Lechów, Lechitów. Rzecz na-

turalna, e rozgos w wiecie zyskuje ten tylko przy kim pano-

wanie i sawa: niewolnicy historyi nie maj. Lechi zawsze sy-

nli wietnoci czynów rycerskich. Tradycyje, przechowywane

w rodach lechickich, napaway ich dum, wyróniay od gminu.

'") Erat urbs . . . in regno Lechitarum . . . Wyslicia, cujus olim princeps fue-

rat Wyslaus decorus, qui et ipse de stirpe regis Porapilii duxerat origi-

nem. Hunc uidem comes, etiara stirpis ej u s dem, ut fertur. fortis viribus, no-

mine Walterus robustus, qui in polonico vocabatur Wday Walter, habens

castrum Tynecz, prope Cracowiam. Boguchwa. Chro. 29. Bielowski. M. P. II, 510.

1*) Wyej s. 127, 128-

^°) Za wyjtkiem Serbów uyckich, rozwój litórych w duchu narodowym

wczenie przez najazd Niemców wstrzymany, skonsolidowa sie i dotd wedug da-

wniejszego zwyczaju, kady czowiek dostojniejszy zwie si knje, a kady ksi
wjerch. Dziea tego T. II, s. 436—438.

^^) O knieycach szczegóowo rozpowiem w Tomie IV.
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który wedug poda, by czem niszem od lechów.^') Lechi

tworzyli zastpy orne, budowali grody, posiadali niewolników

i stali si stanem panujcym w narodzie. Nie dziw wic, e da-

wne powieci polskie formuj cay cykl poda leciickich, które

dobiegaj a do drugiej poowy IX w. t. j. do czasu, kiedy sztur-

my niemieckie do Sowiaszczyzny zaniepokoiy nadwilaskie

ludy. Z innej strony apostolstwo . Cyryla i ]Metodego w Mo-

rawii, budzc nowe ideje religijne i spoeczne, szerzyo usposo-

bienie do zmiany dawnych obyczajów i przyjcia cywilizacji

chrzeciaskiej. Stojcy na czele Lechów Popielowicy nie pojli

ducha czasu, trzymali si dawnych porzdków, zgnunieli, dyna-

styja a z ni przeAvaga lechów runa, powie lechicka skoczya

si.^^) Nowe prdy wzyway do ycia inne z ona narodu siy.

Zaznaczaj to wyranie podania o wyniesieniu na tron ksicy
dynasty i Piastów.

2. Dynastyja Piastów.

Wedug dawnych poda, zdarzyo si w Gnienie,^'**) e je-

dnoczenie odprawiali, zwyczajem pogaskim, postrzyyny synów

swoich Popiel, ksi, i ubogi robotnik Piast z on sw Rzep-

k."-*^) Przybyli za pod ów czas, z tajnego wyroku boskiego,

do Gniezna dwaj pielgrzymi nie tylko, e nie byli na dworze

dumnego Popiela przyjci, lecz nawet przy wejciu do bramy

grodu sromotnie odparci. Pielgrzymi udali si do Piasta, który

ich przyj gocinnie, a oni wyAvdziczajc si zrobili cud, po-

'") Nawet Ziemowit by humillimi agricolae iilius, porów, niej cyt. 20.

^®) Wielkopolska dynastyja Popiela upadla okoo r. 862. Wkrótce potem

chrobacka dynastya, take lechicka, wygnana z Wilicy okoo r. 884. Odtd poda-

nia chrobackie przerway si, a nad Goplem snuy si podania o Piacie.

'") Mierzwa i Wincenty nie oznaczaj miejsca, Gallus mówi, e w Gnienie,

a Boguchwa, e w Kruszwicy.

-'') Humillimi agricolae filius Semovit. (Mierzwa c. iq, Wincenty lib. II

c. 3;. Gallus powiada, e odparci od grodu Popiela pielgrzymi udali si do le-

pianki domunculam aratoris praedicti ducis (cap. l), w innem miejscu

mówi , e Piazt byl rusticus pauper, a w innem, eagricola Pazt..-
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mnaajc posiek i napoje tak obficie, e on postanowi sprawi

postrzyyny syna swego i na uczt ksicia Popiela zaprosi.

Pielgrzymi p ostrzygli chopca, a w znak przepowiedni na przy-

szo imi Ziemowita mu nadali. A gdy Ziemowit wzrós w siy

i z dzielnoci zasyn „król nad króle a ksi nad ksitami,

gosy jednomylnemi postanowi go ksiciem Polski, Popiela za,

razem z potomstwem jego, do szcztu z pastwa wykorzeni".-^)

Przyzwany takim sposobem do steru pastwa Ziemowit nie tra-

wi modoci swej na rozkoszaci i gnunoci, ale w pracy, ry-

cerskoci i z dzielnego ramienia czynów sawy dostpi, a gra-

nice pastwa swojego dalej ni kto inny przedtem rozszerzy.--)

Panowanie Ziemowita (86 i —892) -') przypada na czasy apo-

stolstwa . Cyryla i ^letodego w podkarpackici stronaci, za-

neque rustico suo dux invitatus condescendere dedignatur (cap. 2\ Prof. Pieko-

siski pod nazwa arator ducis upatruje urzdnika nadwornego Popielowiców,

gównego rataja, który mia pod swoje wadz oddanych ratajów (aratores), ludno
wieniacza, przeznaczona do uprawy roli na potrzeby dworu i e z tego powodu

ród Piasta musia do rodów dynastycznych nalee. (O powstaniu spoeczestwa

polskiego, w Rozprawach Akademii Umiejet. i88l T. XIV s. 170). Przecz temu

jednak myl i sowa kronikarzy, wedug których Piast byl nietylko arator du-

c i s, lecz humillimus agricola, rusticus pauper, a mieszka w le-

piance (domunculam). Czyby si tak o nim wyraali kronikarze, gdyby by dyna-

st, a przynajmniej urzdnikiem dworu ksicego? Nawet we XIII w. Boguchwa

wiedzia jeszcze e Piast by infimus g e n e r e, Bielowski M. P. II, 479.

Co znaczy nazwa Piast? Wedug Boguchwaa dictus est Pasth, quia erat

statura brevjs, sed robustus corpore et decorus aspectu. (M. P. II, 479). — Ro-

zumi si, e podobne tómaczenie nazwy nic nie objania. Póniej, gdy si dowie-

dziano, e Piast byt koodziejem, nazw jego tómaczono jako pochodzc od pia-

sty, stanowicej centraln cze kola, z której, wedle wyobrae staroytnych, ogie

soneczny si wylewa i z której w swastice, na cze bóstwa Soca ogie doby-

wano, a która zatem przedewszystkiem soce przedstawiaa, „Otó kruszwicki ko-

odziej Piast, zdaje si przedstawia bóstwo soca". Szulc, Mythologia 96.

21) Eotenus quod rex regum et dux ducum eum (Past) Poloniae ducem con-

corditer ordinavit, et de regno Pumpil cum sobole radicitus extirpavit. Gallus,

lib. I, c. 3.

*2) SemoYit principatum adeptus . . . usu laboris et militiae, probitatis famam

et honoris gloriam acquisivit, atque sui principatus nes ulterius quam aliquis antea

dilatavit. Gallus I, c. 3.

2'') Czas panowania Ziemowita podany tu wedug wiadomoci bardzo nie-

pewnych w rocznikach Sommersberga I s. 300, Porów. Bielowski, Wstp krytyczny,

str, 496.
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citej walki ksit morawskich Rocislawa i witopeka z Niem-

cami, szerzenia chrzeciastwa nad górn Wis i wygnania

/ Wilicy dumnego ksicia, poganina Wyszewita (r. 884). Wy-
padki te, zasze na samej granicy ówczesnej Polski, nie mogy
nie wywrze gbokiego wraenia na umyle nadodrzaskich

i nadwarteskicli ludów. Polanie, ocknwszy si z dugiego

upienia, w swej niedostpnej, lesistej krainie, strcili dumn,

lecz zgnunia dynastyj leciick Popielowiców, a na jej miej-

sce wynieli z ona ludu dynastyj Piasta, zadaniem, której byo:

dawniejsze naduycia Lecliów powcign, siy narodowe ku

skutecznej obronie pastwa organizowa, ad zaprowadzi i wa-

dz ksic wzmocni. Pierwszy przedstawiciel dynastyi tej

Ziemowit, stanwszy u steru rzdu, podczas nadzwyczaj wanycli

wypadków w ssiednich krajach, musia postpywa ostronie,

aby go nie spotka los wygnanego z Wilicy Wyszewita, lub

najazd Niemców, a w domu mie si na bacznoci, bo stronnic-

two Popielowiców miao jeszcze do siy w dynastacli rodów

lechickich.

Z upadkiem Popielowiców staroytna ich stolica nad Go-

pem Kruszwica (vetus regia), tracc znaczenie grodu stoeczne-

go, syna jeszcze mnogoci ludu i zamonoci z liandlu i e-

glugi pochodzc.^'*) Nowa dynastyja na rezydency sw obraa

Kniezno, które odtd stao si centrem Polanów na cae lat sto.

Panujcy w Knieznie Ziemowit, syn jego Leszek (892— 913) i wnuk

Ziemiomysl (913—960)--^) czyli z Polanami Kujawianów, Ma-

zowszanów, czycanów, Slzanów i a za Wis szerzc ku

wschodowi panowanie swe, zbliali si do r. Buga. A chocia

or Waregów gromi ju w tym czasie Drewlanów, nie dosi-

ga jednak Bugu, bo na porzeczu jego pierwsi trzej Piastowie

-*} Dziea tego T. II s. 594.
-•'') Zemislaus Lestkoni quarto succedit iu regno Poloniae, <iuorum utrum-

que animi generositas, robur corporis, felices ad omnia successus adeo reddigerunt

insignes, ut omniura pene regum virtutes suis antecesserint virtutibus. Annales Bene-

diclini, Bielowski. Wstp krytyczny, s. 534.
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z nikim sie nie zetknli. Pobratymcze gminy, w ustroju pier-

wotnym bytoway tu spokojnie, granic pastwowych w tej stro-

nie nie znano jeszcze, ogromne lasy i moczary po obu stronach

Buga krepoway rozwój towarzyski. Mogli wic Piastowicy swo-

bodnie posuwa si w gb puszcz nadbuaskich a do posad

Jadwingów nad rodkowym Bugiem, a w Czerwiesku, nad

górnym Bugiem, wznosi grody warowne, osadza je zaog
swoj-"j a do granic morawskich, które a do koca IX w.

Chrobacy obejmyway.-")

Rzdy Ziemowita, Leszka i Ziemomysa uwaa wypada

jako przeom stanowczy w ustroju narodu polskiego. Wynikajc

z woli ludu ksita ci miao podnosili wadz monarchiczn,

nie zwaajc na opór ze strony drobnych dynastów lechickich.

amali ostatnie wysiki stronnictwa Popielowiców,'-'*) do utrzy-

mania dawnego ustroju wiecowego, niezaradnego i niebezpie-

cznego w X w., kiedy or niemiecki, uderzajc o doln Odr,

przypomina Polanom, e burza wkrótce i do nich nadcignie.

Nie prónowali wic Piastowicy, a sto lat usilnej ich pracy (86

1

do góo) wyday owoce, z których mia skorzysta prawnuk Zie-

mowita JMieszko I, na poytek swojego narodu i ocalenia So-

wiaszczyzny pónocno-zachodniej od niewoli niemieckiej.

3. Rzdy Mieszka I (960—962.) Starcie si z Wichmanem. Gero

ujarzmia uyczanów (963.) Mieszko wasal cesarstwa.

Ziemomys mia trzech synów: Mieszka, Cudobora i trze-

"-«) o grodach czerwieskich i posiadaniu onych przez pierwszych trzech

Piastowiców, obszernie rozprawia Bartoszewicz, Historya Pier. Polski. T. I, i68 do

171. 317—320.
-") Po upadku W. Morawy r. 906, Chrobocya cieszya si swobod, a pó-

niej ulegaa wadzy Bolesawa I ksicia czeskiego. Porów, wyej s. 227.

-^) Wedug Boguchwaa, walka Piastowiców z Popielowcami cigna sie

a do Bolesawa Chrobrego „Non tamen illorum principum toxio nefarie interemp-

torum filios et nepotes (Ziemowit) ad sui obedientiam, bellicosis insultibus, minis sen

donariis, flectere potuit, quin semper sibi et suis successoribus usque ad tempora

illius Magni Boleslai pro posse resistebant. Chro. c. 8. Bielowski, M. P. II 479,

tak/e AVstp krytyczny, ?. i68.
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ciego nieznanego nam po imieniu. Wedug dawnego obyczaju

sowiaskiego , bracia mogliby panowa w swych udziaach,

przez ojca wyznaczonycli, uznajc starszestwo pierworodnego

brata. Czy synowie Ziemomysa trzymali si podobnego oby-

czaju, wzmianki o tem w dziejach nie znaj duj emy,-*') ale pewno,

e i niesnasków pomidzy nimi nie byo. ^Mieszko ukazuje si

jako prawdziwy monarcha, rzdzi sam jeden, bracia mu poma-

gaj szczerze i gin wkrótce, walczc za ojczyzn. Zgoda po-

midzy brami bya prawdziwem bogosawiestwem boem rodu

Piastów, bo wanie pocztek panowania ^Mieszka by najniebez-

pieczniejszy. Or niemiecki co chwila mia ju o Polanów

uderzy.

Przewidujc nadcigajc burz, Mieszko spieszy z przy-

gotowaniem si do obrony. Pastwo jego rozcigao si od

rodkowej Odry a do Prusów ='^) i porzecza Bugu; z pónocy

bota Noteci oddzielay je od Pomorzanów, a na poudnie gra-

nice jego posuway si na prawy brzeg Pilicy, do nieznanej

nam mety.^') Za Odr wada on ziemi Lubuszsk i mia sprzy-

mierzeców w uyczanach, którzy z Polanami zostawali w zwiz-

ku.^-) Xa wypadek wojny, zwyczajem owego wieku, ksi po-

woywa cay lud do ora, lecz Mieszko pojmujc, e niesforne

i do boju niewprawne tumy niewiele przynie mog poytku,

wczenie stara si zorganizowa wojsko stae i na swym odzie

utrzymywa 3000 dzielnych wojów. "^j Sia ta w teraniejsze

29) Bielowski mniema, e modszy brat Mieszl^a Cydybor panowa w Kra-

kowie. Wstp krytyczny 520. Ale w tym czasie Kraków do Czech nalea, jaic

wida z zapisku Ibraima-ibn Jakóba. Porów, wyej § 44, przyp. 34 str. 227.

''<') Kunik, jV.i6eKpii 51, 87.

•") Zwaajc na topograticzne pooenie kraju, monaby wnioskowa, e
granica pastwa Mieszka na poudnie od Pilicy szerzya si do gór witokrzyzkicli.

Puszcze na poudnie od Pilicy stanowiy naturalne granice, które w X w. znaków

granicznych nie miay.

'-) Lausitzer ebten noch bis 95q von den Deutschen unabhangig und in

Verbindung mit Polen. Worbs, >Jeues Archiv 1804, T. I s. 224; podo-

bnie i Scheltz, Gesch. d. Lausitz, s. 25.

^") Kunik, AJlÓeKpn 50. Porów, dziea tego T. II, s. 678.
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czasy byaby zbyt niepokah, ale w X w, znaczya duo, albo-

wiem bya podpor wadzy monarchicznej i w kadej chwili go-

towym do odporu wrogów zastpem. Okoo tej zorganizowanej

siy mogo i pospolite ruszenie do boju sie wprawia i potg
wojenn kraju wzmocni. Do tego wanie dc, Mieszko nad-

zwyczaj ostronie postpywa wzgldem Niemców, któryci prze-

dnie czaty ju na dolnej Odrze stay.

Pastwo Mieszka obfite w zboe wszelkiego rodzaju, mi-
siwa, miody, konie, ore i lud silny'^*), wynosio przestrzeni okoo

3000 mil [n, a zatem przewyszao we dwoje przynajmniej obszar

pastwa ksicia Bolesawa I czeskiego. Syno ono za najwik-

sze pomidzy pastwami Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej,

a sam Mieszko, w oczach cudzoziemców, by mocarzem nielada,

kiedy go królem pónocy zwali.^-^) Pójmywa jednak Mie-

szko, e pastwo jego dla zorganizowania si , w duchu owiaty

europejskiej, wymagao spokoju i nie mogo mierzy si z po-

tg cesarstwa Rzymsko-niemieckiego. Unika wic powodów

starcia si z Niemcami. Nieprzewidziany atoli wypadek zniewo-

li Mieszka orem odpiera wdzierstwa do swych posiadoci

upieników niemieckich.

Awanturnik Wichman, o którym niejednokrotnie wzmian-

kowalimy, tuajc si po wiecie, powróci okoo r. 960 do So-

wian nadodrzaskich i prawdopodobnie porozumiewa si z Ge-

ronem do podburzenia ich przeciw Polanom. A stanwszy na

czele jakich Sowian, prawdopodobnie z Katarów zebranych,

Wichman napad na wadzc Lechitów (Licikawików) IMieszka,

dwa razy przemóg go w boju, brata jego zabi i upy wielkie

uwiód.''^") Rok zdarzenia tego dokadnie nie wiadomy, ale zdaje

3*) Kunik, s. 50.

•'''•) Wiadomo te podat podró/.iiik Ibraim-ibn-Jakób, przed r, 965. Ku-
nik, A.iÓeKpii s. 47, 50.

3*) Widukind III, 66. Gero igifur comes non inmemor iuramenti, cum
Wichmannum accusari vidisset reumue cognovisset, barbaris, a uibus eum assum-

psit, restituit. Ab ais libenter susceptus, longius degentes barbaros crebris proeliis

Tom III. 1

8
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si, e to zaj mogo w r. 962.—Byo to pierwsze spotkanie sie

przewodzonycli przez Niemców Sowian nadodrzaskicli z Pola-

nami, u kronikarzy Lechitami zwanycli; spotkanie si dorywcze,

jakby dla zwiadów, dla przekonania si o siacti Mieszka, a bar-

dziej w celu powanienia, przez intryg Gerona, Sowian midzy

sob, aby uwag Polanów w inn odwróci stron, w tym wa-

nie czasie, kiedy markgraf zamierza uderzy na uyczanów.

Jako rzeczywicie okoo tego czasu Gero przygotowywa wy-

praw przeciw uyczanom, którzy zostajc w zwizku z Pola-

nami, trzymali si wspólnej z nimi polityki i z tej przyczyny

nie mieszali si wcale do wojen przez Wichmana na Pomorzu

zaodrzaskiem wywoanych. Nie zwaajc na to, Gero napad

na uyczanów, którym na pomoc Mieszko pospieszy, pogro-

mi ich i samego Mieszka pod zwierzchnictwo imperatorskie

podcign.^') (r. 963).

contrivit, Misacam regem, cujus potestates erant Slavi qui dicuntur Licicaviki, dua-

bus vicibus superavit, fratremue ipsius interfecit, praedam magnam ab eo extor.sit.

Z tego niektórzy pisarze wnosz, e Wichman pobi Mieszka i wypadek ten odno-

sz do r. 963 (Wigger, Meklen, Annai. 36, take Pawiski, no.ia6cKie CjiaBflue

80,) Ale z przytoczonego tekstu Widukinda mona wnioskowa, e gównym akto-

rem pobicia Mieszka by Gero, któremu pokrewny Wichman za narzdzie tylko

suy. Tak myl i niektórzy historycy niemieccy. Z nich Scheltz powiada: „Marck-

graf Gero . , . bekriegte und Unterwarf im Jahre 963 die Lausitz, wozu er sich ei-

nes grafen Wichmann, der friiherhin es mit den Slawen gehalten hatte, bediente.

Er sendete ihn, der ehemals dem Kaiser untreue geworden war und jezt zur V6r-

sóhnung gelangen wollte, zu den Slawen. Diese nahm ihn gem auf, da er so lange

unter ihnen gelebt und sie in so manchen Kampf begleitet hatte. Umer ihnen

wirkte er nun den Absichten Gero's, entweder, indem er sie zur Unterwerfung be-

wog, oder das er die verschiedenen Stiimme, Misstrauen und Eifersucht erregend,

aus einandert hielt. So iiberwand er zweimal den Konig Misca . . . Geschichte d.

Lausitz, s. 25. — Wypada jednak zauway, e w powieci o napadzie Wichmana,

Widukind mówi tylko o Mieszku wadzcy Licikawików, ale eby to by nieodzo-

wnie Mieszko król Lechitów, na to dowodów nie ma. Caa sprawa polega na kon-

jekturarh, przez historyków polskich przyjtych. Nie majc podstawy do zaprze-

czenia, e Widukindowy Mieszko nie jest Mieszkiem polskim, powtarzam to, co

inni mówili, za nieomylno tego jednak nie rcz.
•'j Widukind III, 67. Eo quoque tompore Gero praeses Slavos, qui di-

cuntur Lusiki potentissime vicit et ad ultimam servitutem coegit. Do tego Thiet-

mar II, 9. Gero, orientalium marchio Lusizi et Selpuli, Miseconem quoque cum sibi

subjectis imperiali subdidit dicioni. Wypadek ten mnich Albrecht, kontinuator Regi-
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Takim sposobem najazd niemiecki z nad Odry pomylnie

na Polsk uderzy, ale tu koniec zaborom. U progu Polski po

raz pierwszy zatrzymaa sie potga cesarska i niezwycione do-

td „legiony otrów" zmuszone bd z wyszczerbion broni

i podartemi chorgwiami ucieka do twierdz nad ab. Ale

tego, co miao póniej nastpi, Otton I nie przewidywa. Mie-

szko sta si jego wasalem, z obowizkiem pacenia daniny po

Wart, ^*) uyczanie ujarzmieni, a ich ssiedzi Lutycy obdzie-

nona, odniós do r. 963. Badacze, biorc na uwag, e wedug Widukinda uy-
czanie pogromieni zostali eo quoque tempore, jak i zwycieztwo Wichmana
nad Mieszkiem, przyjmuj dwa te zdarzenia za jedn wojn, prowadzon w r. 963,

w którym Mieszko ukazuje sie w dziejach niby po raz pierwszy. Tak mniema
Rbeppel i zarzucajc Donnigesowi, który przypuszcza, i napad Wichmana na Po-

laków z pónocy spoytkowany zosta przez Gerona i e Niemcom udao sie tyl-

ko tym podwójnym napadem zwalczy ksicia polskiego, — twierdzi, e obie

wzmiankowane wyprawy miay miejsce jednoczenie, (Dzieje Polslci. Dodatek III.).

Podobnie postpi i Wigger, który na str. 3, Meklenburgischen Annalen, zamieci-

wszy pod r. 963 tekst Widukinda III c. 66 o pobiciu Mieszka przez Wichmana,

zrobi uwag: Die Worte: eo quoque tempore Gero praeses Slavos qui dicuntur

Lusiki ad ultimam servitutem coegit, was nach dem Cont, Regino 963 geschah,

geben die Zeitbestimmung. Wszake z tekstu Widukinda mona zauway, e
w pewnych razach on uywa wyraenie eo anno, któremu widocznie inne ni
eo tempore nadawa znaczenie, a zatem wyraenie eo tempore nie wypada

bezwzgldnie za e o anno przyjmywa. A poniewa pobicie przez Gerona Luy-
czanów i podcignienie Mieszka pod zwierzchnictwo cesarskie, wedug kontinuatora

Reginy, przypada na r. 963, co wedug Widukinda stao si w tyme czasie (eo

tempore), a nie w tyme roku (eo anno) jak i pobicie Mieszka przez Wichmana,

moemy wic z niejak pewnoci przypuci, e ostatni wypadek zaszed w r. 962,

a ujarzmienie Luyczanów i podcignienie Mieszka pod zwierzchnictwo cesarskie

stao si w r. 963. Tu na przeszkodzie mogoby stan nadanie przez Ottona I ko-

cioowi . Maurycego w r. 961 decima in terra Lusici, Selpuli, Chozimi. Ale ten

dokument ju Raumer podejrzywa jako sfaszowany. (Regesta Brandenburg N. 186.)

W nowszem za wydaniu tego dokumentu (w Posse, Codex Saxoniae,) wzmiankowa-

nego wyraenia o dziesicinie w uycach i Selpuli nie ma. (Posse, Codex. 239.)

A to wskazuje, e w r. 961 Luyce do Niemców jeszcze nie naleay.

Uwaga. Thietmar, wzmiankujc o podcignieniu Mieszka pod zwierzch-

nictwo imperatorskie, nic nie mówi o pobiciu go przez Gerona. Z jakiego powodu

nowszy historyk polski p. Bobrzyski, przekrca tekst Thietmara i twierdzi, „e

Mieczysaw przy pierwszem starciu si z Niemcami w r. 963, przez Markgrafa Ge-

rona na gow pobity." Dzieje Polski, wydanie drugie, T. I. s. 95.

88) Thietmar II 19 imperatori fidelis tributumque usque in Vurta fluvium

solvens. — Lelewel mniema, e w tym razie u s q u e znaczy tyle co circa. Pol-

ska wiek. red. T. II. VI 7. Nowsi historycy polscy tekst Thietmara zwyczajnie wyka-

18*
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rani przez Hermana Billinga, co chwila oczekiwali nowych ku

ich ujarzmieniu wysile ze strony Niemców. Tymczasem Otto I,

przywdziawszy koron cesarsk w Rzymie (r. 962) i majc

w ksiciu czeskim Bolesawie I wiernego wasala, otoczy si

blaskiem majestatu cesarskiego, jakiego od czasów Karola W.

nie bvo, a tu jeszcze niespodziewanie przyby mu nowy wasal

Mieszko, potny „król pónocy." — Ale ten Mieszko by czo-

wiekiem niepospolitym i takim zrcznym dyplomat, jakiego

w nim cesarz nie przewidywa. Pojwszy bowiem stanowisko

swe, Mieszko wszed w blizkie stosunki z czeskim ksiciem Bo-

lesawem I, siostr którego Dubrawk za on poj (r, 965)

i z jej pomoc zaprowadzi w Polsce chrzeciastwo (r. 966),

przez co nietylko narodowi swemu otworzy drog do owiaty,

ale i sam stan w obec rzeszy niemieckiej, jako ksi chrze-

ciaski, narówni z innymi ksitami panujcymi Europy

rodkowej.

4. Usunicie si od rzdów Gerona (r. 963). Podzia wielkorzdztwa

jego na marki. elibor wagrski kóci si z Mciwojem obodryckim.

Wichman powiksza zaburzenie, ucieka, podburza Wolinianów przeciw

Mieszkowi, ginie r. 967.

Zdobyte kraje uyczanów Otton I odda pod zarzd mark-

grafa Gerona, wielkorzdztwo którego rozcigao si teraz od

Turyngii i gór Czeskich a do granic polskich, ale co mu po

tern? Przez cae ycie mordowa on Sowian i zabiera ich zie-

mie w celu utworzenia udzielnego wadztwa synowi swemu Zyg-

daja w ten sposób, e Mieszko zobowiza si do daniny z krainy po Wart. Wy-

raenie ciemne, nic nie objania, jak równie i objanienie Zeissberga, który mniema

podobnie jak Barthold, e Mieszko mógt zobowiza si do pacenia trybutu tylko

z lewej strony Warty, bo prawy brzeg byl niepewn posiadoci, (Archiv fiir

Oesterreichische Gesch. T. 38, s. 69.) Ale Warta pyna przez sam rodek po-

siadoci Mieszka i tylko maa jej czstka od Odry do ujcia Noteci moga by
niepewn. Objanienie wic Zeissberga nie wytrzymuje krytyki. — Nasuwa si

jeszcze uwaga. Mieszko wada za Odr krain Lubuszsk, przeciw ujcia Warty

pooon. Czy nie z tej tylko krainy zobowiza si do trybutu, aby j przy sobie

utrzyma ?
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frydowi, lecz ten przy pierwszem spotkaniu si z Polanami, pad

w boju, — drugiego syna nie byo. Martwi si wic Geron,

e trzydzieci kilka lat marzenia, dla którego wszystko powi-

ci, spezy na niczem; marnoci wiatowe nie mogy ju rozwe-

seli duszy jego strapionej; porzuca wic wielkorzdztwo mark-

grafstwa Wsciodniego, pielgrzymuje do Rzymu (r. 963), gdzie

„u otarza ksicia apostoów^, skada zbroj zwyczka i z ca-

em swem mieniem do Boga si ucieka", a otrzymawszy od

papiea rami w. Cyriaka, udaje si do Saksonii i tam na gó-

rze niedaleko Kwedlinburga, buduje wspaniay klasztor, który

od swego imienia Gernrode nazywa. Dwudziestoletnia wdowa

po Zygfrydzie Hatuja, blizka krewna Matyldy matki cesarskiej,

ze smutku po mu wstpia do zakonu. Za wstawieniem si

Gerona , biskup lialberstadski mianowa j ksieni klasztoru,

który Gero hojnie uposay, bo ,.by mem pobonym, szczo-

drym, a co najwicej znaczy, dla cliway boej wylanym". ^'')

Wkrótce potem Gero markgraf z „aski boskiej", jak sam sie-

bie nazywa, przeniós si do wiecznoci (r. 965).*'')

Ze strat Gerona odpado Ottonowi I najsilniejsze rami.

Ogromna poa ujarzmionyci ludów, co chwila gotowych do po-

wstania, wymagaa nietylko gotowoci do poskromienia orem
rozruchów, ale i przezornej polityki, aby nie wywoa ogólnego

w caej Sowiaszczyzn ie zaodrzaskiej powstania, do którego

''*') Thietmar II, 13. O fundacyi klasztoru w Gernrode, z dozwolenia papiea

Leona VIII, wyjtki z dokumentów przytoczone s w Raumera Regestach pod

r. 963, 964, 965. Dokumenty r. 963 o poddaniu klasztoru Gernrodeskiego

stolicy apostolskiej i 964 o uposaeniu klasztoru tego przez Gerona, wydane s
w Hoffmanna Scriptor. Rer. Lusaticar, T. IV s. 149, w Heinemanna Code.\ Anhal-

tinus I s. 26, 27. O mierci syna Geronowego Zygfryda wzmiankuj Annay Gern-

rodeskie, opisujc zwycieztwo Gerona nad uyczanami, przy czem dodaj: tamen

haec YJctoiia parata est non sine suo discrimine ac periculo vitae. Nam in eo

proelio Sifridus filius Geronis et multi in Saxonia praeclari viri . . . occubuerunt.

Gero victor etiam graviter vulneratur in brachio fuit. Excerpta ex Andreae Hop-
penrodensi Annalibus Gernrodensis, w Hoffmanna Scrip. rer. lusati IV 148.

*') Contin. Regino, a. 965. Gero, marchionum nostri temporis optimus et

praecipuus, obiit. Inne wiadectwa w Wiggera, Meklenburg. Annalen 36.
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atwo przyczy sie mogy Polska i Czechy. Wprawdzie So-

wian pomorskich dozorowa nieubagany wróg ich, ksiae saski

Herman Billing, ale ten ze zdolnoci wielkich nie syn i adn
miar nie móg zastpi Gerona. Inni podrzdni grafowie, spra-

wujc pod zwierzchnictwem Gerona zarzd rónych prowincyi,

niczem szczególnem nie odznaczyli si. Zrozumiawszy to wszyst-

ko, Otton I podzieli wielkorzdztwo Gerona (Marchia Orienta-

lis) na sze marek, pod zarzdem osobnych grafów: i. Thia-

dricha, który zarzdzajc czci Nordturyngii, mia legacyje

dozorowa Hobolanów i Ratarów, 2. Hodona, który rezydujc

w poudniowej czci Nordturyngii, dozorowa upy ytyców,

Niyców, Serbiszcze i cay kraj a do Warty. 3. Thietmara,

który rezydujc w Schwabengau, zarzdza upami: yrmunów,
Koledyczów, Suslów, Nianów i ssiedniemi okolicami, 4, 5 i 6

marki, tak zwane poudniowo - turyngskie, wiadome s tylko

z imion grafów: Giintera, Wikberta i Wiggera, ale podzia za-

rzdzanych przez nich terrytoryi nie jest nam znany.^') Ze

wzmiankowanych markgrafów najznakomitszym by Titmar, syn

siostry Gerona Hiddy, który a do r. 978 figurowa jakby za-

stpca Gerona.

Podczas, gdy nowi markgrafowie urzdzali si w dzielni-

cach po Geronie otrzymanych, w Sowiaszczyznie zostajcej pod

•*i) Szczegóy podaje Zeissberg w Aichiv. fiir Oesterreich. Gesch. T. 38 s. 47.

Wj^jada' jednak zrobi uwag, e podziay terrytoryi sowiaskiej na marki, za cza-

sów Ottona I, dotd nie sa objanione naleycie. Prace historyków niemieckich

w tym wzgldzie nie uwieczyy sie pomylnoci. Schottgen, w przeszym wieku,

liczy 5 marek: i) Turyngsk, 2) mark pomidzy Solaw a ab, 3) Miszniesk

od r. Muldy do granic Milczanów. 4) Milczask, 5) Wschodni albo uyck.
Ale ju Gebhardi zauway, e te marki trway niedugo. (Algemeine Welthistorie

T. 52 s. 304.) Scheltz liczy siedem marek: Pónocna, Wschodnia albo Anhalt-

ska, Wittenbergska, uycka, yczaska, Merzeburgska i Miszniesk, (Gesch. d,

Lausitz 27.) Zeissberg za, stosownie do nowszych bada, znajduje sze tylko ma-

rek. Byt tych marek by nietrway, bo w miar zaborów, zmieniay si widoki ad-

ministracyi niemieckiej , a ztd i nowe podziay. Dopiero pod koniec X w. ze

wzmiankowanych szeciu marek, wytworzyy si: i) Pónocna, póniej Altmark

za Lab, 2) u y ck a, i 3) M i s z n i e s k a w r. 982 ze wschodnio-turyng-

skich marek. Zeissberg w Archiv f. Oester. Gesch T. 38 s. 48.
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dozorem Hermana Billinga zaszy zaburzenia z nastpnego po-

wodu. Dwaj ksita pomorscy elibor wagrski i Mciwoj obo-

drycki, odziedziczywszy po ojcach nienawi wzajemna, kócili

si i wojowali. Wezwany na sdziego Billing przyj stron

Mciwoja, a elibora skaza na zapacenie cesarzowi 15 marek

srebra kary za naruszenie spokoju. elibor postanowi docho-

dzi sprawiedliwoci orem. W tern, jakby szatan czyhajcy

na zrczno, aby zamieszanie sprawi, zjawi si Wichman i do

elibora przysta. Tego byo dosy, aby pobudzi Billinga do

wyprawy wojennej przeciw Wagróm. elibor i Wichman zam-

knli si w warowni, lecz w obec gotujcego si oblenia,

Wichman zemkn do Danii, a elibor po krótkiej obronie, mu-

sia podda gród, wyrzec si wadzy na korzy syna, który

jako zakadnik u Billinga zostawa.^-) Z tego wypadku moemy
uwaa jak gboka nienawi rodowa pomidzy dynastami le-

chickimi trwaa w tym nawet czasie, kiedy ju Niemcy na karku

Sowian pomorskich usiedli.

Zdawaoby si, e Sowianie, doznawszy tyle ju nieszcz

z powodu mieszania si do spraw ich Wichmana, powinni byli

straci zaufanie do niego. Ale nienawi do Niemców, szczegól-

nie do Hermanna Billinga, miertelnym wrogiem którego by
Wichman, guszya rozwag i uatwiaa do intryg wród So-

wian drog, takiemu nawet jawnemu jak Wichman awanturni-

kowi. Nieobaczni Wolinianie przyjli do siebie Wichmana, któ-

remu zdaje si ju dokoa zabrako przytuku. Awanturnik po-

cz podburza lud przeciw Mieszkowi polskiemu, który bdc
ju chrzecianinem i przyjacielem cesarskim*-^), stawa si przez to

*-) Widukind III 68. — Wypadek ten stat sie jui po ujarzmieniu uy-
czan (963), ale w jakim mianowicie roku — nie wiadomo. Zdaje si jednak, i
nie wczeniej jak w r. 966, a moe troch póniej. Wigger Meklenb. Annal. sto-

suje wypadek ten do r. 966—967.

*'j Widukind III 69. Wichmannus ... ad orientem versus iterum se paga-

nis immersit, egitue cum Slavis qui dicuntur Yuloini, uomodo Misacam, amicum

imperatoris, bello lacesserent. — U Annalisty Saxona Yilini. Byli to obywatele

wyspy Wolina. Szafarzyk, Star. Slow. § 44, 6, s. 596.
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nienawistnym w oczach zaodrzaskich poganów. Owiadomiony

o zamiarach wrogów, Mieszko wezwa sprzymierzeca swego

ksicia czeskiego Bolesawa I o posiki, a otrzymawszy dwa

puki jazdy, we Wrzeniu r. 967 ruszy przeciw nieprzyjacioom.

Gdy si wojska nieprzyjacielskie ukazay, Mieszko, udajc, e si

cofa, zwabi je w zasadzk: piechota spotkaa nastpujcych nie-

przyjació, a tymczasem jazda na ty ich uderzya. Wichman
cay dzie walczy piechot ; w nocy zemkn z obozu, lecz w dro-

dze cigany ledwo uciek do jakiej zagrody. Tu, otoczony przez

polskich wojowników, owiadczy, e or zoy tylko przed samym

ksiciem. Wyprawiono posaców z zapytaniem do Mieszka,

lecz nim odpowied nadesza, tum niecierpliwy uderzy na

Wichmana, który mnie si broni, a gdy zosta raniony odda

or najmniejszemu z nieprzyjació, mówic: we ten or i od-

nie go swemu panu na znak zwyciztwa, niech go odeszle ce-

sarzowi, przyjacielowi swemu, aby si z mierci nieprzyjaciela

natrzsa, lub nad powinowatym zapaka. Wschodzio soce.

Wichman, obróciwszy si ku niemu, z ostatniem wysileniem mo-

dli si i dusz grzeszn wyzion,^"*) 22 Wrzenia r. 967.^^)

Rozpoczta przez Wichmana z Wolinianami wojna, poru-

szya do powstania przeciw Niemcom Ratarów i dla nich oka-

zaa si najszkodliwsz. Gromi ich markgraf Tiadryk, a ba-

wiajcy we Woszech cesarz pisa z pod Kapui 15 Lutego 968

r. do ksicia Hermana Billinga, markgrafa Tiadryka i wszyst-

kich wodzów, aby Ratarom nie dawa pokoju, jako naruszycie-

lom wiernoci i szkody przyczyniajcym. „Uyjcie wszelkich

sposobów, pisa Otto I, aby Ratarów ujarzmi i spraw z nimi

skoczy, a jeliby wam si zabrako, sam na pomoc popiesz."

**) Widukind III 69.

*^) AV nekrologii luneburgskiej pod d. 22 Wrzenia zapisano: Wichmannus
comes, et multi alii occisi, et Hoico occisus. Bielowski M. P. I 142. Co do roku,

to Raumer napad Wichmana na Mieszka odniós do r. 967. (Regesta Brand, s, 48),

ale AVigger, porównywajc wypadki, nie znajduje podstawy dla oznaczenia roku,

w którym mianowicie zaszo pobicie przez Mieszka Wichmana w 967 czy 968 ?

Meklenb. Annal 37,
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List ten odczytany na zgromadzeniu w Werle, mia posuy do

zerwania rozejmu z Katarami zawartego, ale gotujca si wojna

z Danami, wstrzymaa od tego zamiaru Niemców. *®j — Ratary

ocaleli 1

§49.

Wprowadzenie chrzeciastwa obrzdu rzymskiego.

I. Ustanowienie biskupstw: Hawelbergskiego (r. 946) i Brandenburg-

skiego (r. 949).

Wiek cay upywa od mierci cesarza Ludwika Pobonego

(i" 843), który zamierzajc uskuteczni myl ojca swego Karola

W., ustanowi (r. 834) arcybiskupstwo Hamburgskie dla ludów

Pónocy, a w liczbie ich i dla Sowian,^) aden jednak z missio-

narzy aciskich nie poszed na apostolstwo do Sowian, sumie-

nie których oburzao si na samo wspomnienie chrzeciastwa

przez Niemców opowiadanego. Hamburg ze stolic arcybiskupi

sta si sol w oku Sowian, którzy w^spólnie z Normanami zburzyli

go (r. 842). Usiowania nastpcy Ludwika Pobonego, króla Lu-

dwika Niemieckiego do w^znowienia upadej metropolii hamburg-

skiej nie osigny podanego skutku. Metropolij z Hamburga

przeniesiono do Bremy (r. 847),-) a nad doln ab pogastwo

w poowie X w. kwitno tak samo, jak przed stu laty, z coraz mo-

cniejszem wreszcie przekonaniem Sowian, e chrzeciastwo przez

Niemców" podawane oznaczao to samo, co ujarzmienie. Zrozu-

miawszy to Niemcy oczekiwali pory, a or otworzy missiona-

rzom ich drog do Sowiaszczyzny, chocia uskutecznienie podo-

bnego zamiaru wymagao dugiego czasu, wielkich wyte
i cierpliwoci. Ujarzmienie Serbów (r. 928) otworzyo wreszcie

Niemcom mono do nawracania Sowian pomidzy Solaw
a ab przemoc, ale na wschód od aby dopiero

6) Widuknd III 70.

») Wyej s. 53.

-) Wyej s. 58, 60.
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Otton I, po walnych rozprawach orem, umyli przekona

..barbarzyców' o korzyci dla nich nauki Chrystusa. Barba-

rzycy tego niepoj mywali, nie chcieli zrozumie, e regularne wy-

pacanie trybutu królowi i dziesiciny kocioowi, obok ulegoci

wadzom wieckim i duchownym, miao zapewni im ask ma-

jestatu królewskiego i zbawienie duszy po mierci. Nie zwaa
na to Otton I i, w miar ujarzmienia ludów, fundowa biskupstwa,

które póniej dopiero miay zaj sie nawracaniem powierzonej

im trzody pogaskiej, a na razie miay suy rodkiem do wy-

wrócenia czci bawochwalskiej, demoralizacyi Sowian i wyzi-

bienia w nich ducha wojowniczego.

W tym celu Otton I zwróci najpierw uwag na staroytne

grody sowiaskie nad r. Hobola, synne z kilku pierwszorzdnych

bóstw pogaskich wojowniczego charakteru: Hobolin z chramem

Jarowita i Brandenburg z chramem Trygawa. Dopóki chramy

te istniay, kapani pogascy, zagorzali wrogowie chrzeciastwa

w kadej chwili mogli w imi swych bogów poruszy ludno

do powstania przeciw Niemcom. Zburzy wic witynie Jaro-

wita i Trygawa, w interesach wadzy niemieckiej, wypadao ko-

niecznie, ale i zostawi lud bez wity i kapanów niepodobie-

stwem byo. Oprócz tego, wedug zwyczaju sowiaskiego,

w chramach odbyway si wiece i narady ludowe, a okoo nich

targi, zbiorowiska ludu i róne uroczystoci. Opanowawszy Ho-

bolin i Brandenburg, w których leao samo serdce Sowiaszczy-

zny nadhobolskiej, Otton I, jako mdry rzdzca, poj, e dla

ujarzmienia i atwiejszego zespolenia Sowian z Niemcami, wy-

padao dziaa z pomoc kocioa, ustanowionego w centrach

kultu pogaskiego. Inne miasta, jak Merzeburg i Magdeburg,

osiedlone ju przez Niemców, mogy poczeka na katedry bisku-

pie, ale Hawelberg i Brandenburg zwoki niedopuszczay.-^)

i) Wedug Thietmara II, roz. 5. Otton I zamierza: ustanowi biskupstwo

najprzód w Magdeburgu, lecz opór biskupa halbersztadskiego Bernarda, do którego

dyecezyi miasto Magdburg naleao,^ byl tak stay, e a po kres ywota biskupa,

Otton nie mógt tego dokona.
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Ustanawiajc biskupstwa wród pogan, od których koció

dugi czas nie móg spodziewa si adnej pomocy materjanej,

Otton I dba szczególnie o uposaenie duchowiestwa. wieo
podbite kraje, pene ludu pracowitego i zasobów miejscowych^

nienalecych jeszcze do adnego z panów niemieckich, pozwalay

królowi hojna rka rozdawa swobodnie biskupom i kocioom

liczne osady, zamki, grody, any, lasy, dziesi ciny i róne dochody.

Z aktu zaoenia biskupstwa Hawelbergskiego r. 946,'') do-

wiadujemy si, e katedrze hawelbergskiej i przeoonemu nad

ni, Udonowi, król Otton I nada poow zamku i miasta Hawelberga

z poow wszystkich do tego miasta nalecych osad w ziemi

Nieletycze^) i w teje ziemi miasto Nizow ze wszystkimi docho-

dami.^) W ziemi Ziemczycy dwie osady Bani i Dragowicy

w okrgu Maliskim, tudzie poow lasu Borki') z uprawio-

nemi i osiedlonemi w nim sadybami. W ziemi Leszycy za-

mek Marienburg, (nazywany Kobylice) z przylegemi osadami:

Precepiny, Rozmok, Kotiny, Wierchokrajcy, Niekuriny, Milkuny,

Malicy, Rabuny, Podesal, Ludiny.*) W osadzie zwanej Robole

sze anów.^) W ziemi Moryce cae miasto Boto z burgwar-

dem. W ziemi Doszany miasto Wysokie z burgwardem, miasto

*) Akt fundacyi r. 946 podaj: Hasselbach Codex Pomeraniae Nr. 6; Klem-

piu. Pommersche Urkundenbuch N. 10, w skróceniu; Riedel. Cod. diplomat.

Brandenburgensis. T. I. 2. s. 435; Meklenburgische Urkundenbuch. T. I. N, 14;

Kaumer. Regesta Brandenburg. N. 155; Wigger. Meklenburg. Annalen s, 31; po-

prawny tekst w Heinemanna Codex diplomat. Anhaltinus N. 18. — Dokument ten

przytoczony w dziea niniejszego T. II, s. 352, przyp, 148.

^) Medietatem castri et civitatis Havelberg et medietatem omnium villarura

illuc attinentium. Et castrum et civitas sita est in provincia Nieletizi . .

,

•*) In eadem provincia Niem civitatem, cum omnibus utilitatibus suis. — Ni-

em teraz Nitzow, przy ujciu r. Hoboli.

') In provincia Zemzici duas villas in Malinga Buni et Orogavitz et dimi-

dium silve, que dicitur Porci. Dawniej czytano Porei (Borkij. O tem szczegóowo

objaniem w tomie II, s. 52 przyp. 51; s. 287 przyp. 71.

*) Do tycli nazw odnone cytaty w T. II, s. 286—289.

0) AV T. II. s. 289 cyt. 98.
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Podleszcz z burgAvardem,^'*) dziesicin z Ratarów,^^) dziesicin,

naleca do skarbu królewskiego z marki Dolnej^-). Oprócz tego

Otton I przeznaczy wzmiankowanej stolicy biskupiej dziesiciny

(dla parafii?), z prowincyi, majcych granice okrelone: Ziem-

czycy, Leszycy, Nieletycy, Doszany, T.iny, Morycy, Dolecy,

Boto, Mieyrecz, Grozwin, Wanclow, Wostroe.^"^) — Wszystkie

wzmiankowane miejsco^Yoci pooone s pomidzy ab a Odr,

lecz Otton I doda jeszcze z lewej strony aby, w prowincyi

^lintga, 30 anów we czterech osadach.^*)

Granice biskupstwa Hawelbergskiego Otton I ustanowi:

od róde r. Pieny na wschód a do ujcia jej do morza, od ró-

de za r. Eldeny (Jedlny?) na zachód a do miejsca, gdzie rzeka

ta do aby wpada; na pónoc do morza Kaskiego (B.ugiano-

rum) a na poudnie do r. Struminy.^'^)

Biskupstwu Brandenburgskiemu, wedug dyplomu d. loOkto-

bra r. 949,^^) Otton I. nada poow pónocn miasta Branden-

burga z poow wyspy, na której wzmiankowane miasto leao,

poow wszystkich osad wiejskich do miasta nalecych, tudzie

miasta Pricerwy i Jeziory z ich przynalenociami,^") dziesiciny

z parafij pooonych w prowincyach : Moraczanie, Serbiszcze, Bonie,

Sprewianie, Hobolanie, Wkranie, Rieczanie, Ziemczycy, Doszanie,

10) w T. II, s. 286, cyt. 58 S.333. cyt. 39.

^1) Decimam tiibuti que sohitur nobis de Radewer, omykowo, zamiast Re-

dari, t. j. Ratary.

^-) Decimam tributi que nobis debetur de inferiori Marchia. Gdzieby

ta marchia leaa, nie wiadomo.

13) O tych prowincyach i ziemiach szczegóowo w T. II, s. 352—362.

") W T. II, s. 149, 352.

1^) Na mapie, doczonej do Fidicina Die territoriuen der Mark Branden-

burg, T. III, bieg r. Struminy oznaczony od zachodu ku wschodowi do r. Hoboli,

do której wpada z ewej strony przeciw Prebenitz, niej od Pricerwi

i«) Dyplom ten zwyczajnie datowany r. 949 podaj: Riede.Codexdipl. Brand. I,

8 s. 91 ; Raumer. Regesta N. 160 w skróceniu; Hasselbach. Cod. pomer. N 7;

Klempin. Pommersch. Urkundenbuch N. 11 w skróceniu; Wigger. Meklenb. An-

naen s. 32 w skróceniu; Meklenb. Urlcundenbuch T. I., N, 15; Heinemann. Cod.

Anhatinus N. 22 stawi r. 048 (949).

1") Pricerwi na prawem brzegu Hoboli, patrz map Fidicina Mark Brandenb.

T. III. Pooenie Jeziory nie wiadome.
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uycy/*) oprócz miast: Bodrycy, Gatimiry, Piechowo, Mokra-

nicy, Burg, Grabów, Czartowo i osad do tych miast nalecych,

które oddane byy ju przedtem kocioom , Maurycego i In-

nocentego w Magdeburgu, samemu za biskupowi brandenburg-

skiemu Titmarowi Otton I nada prawo pobierania z trzech

miejsc Bodryczów, Burga i Mokranic po trzy medony i po dwie

miary piwa, po sze miar pszenicy, po dwa wieprze, po dwie

gsi, po dziesi kur, pastwiska dla koni i t. d.^®)

Granice biskupstwa Brandenburgskiego Otton I zakreli:

na wschód do r. Odry, na zachód do aby, na pónoc a do

prowincyi: Wkranie, Rieczanie i Doszanie, od poudnia za,

w akcie fundacyjnym, granic nie oznaczono"-^), zapewne dla tego,

e podczas zaoenia biskupstwa, wadza niemiecka midzy aba
a Odr nie bya jeszcze tak ugruntowan, aby granice jej okre-

li si day.

Nie wiemy azali nowozaoone biskupstwa in partibus

infidelium staray si o zbudowanie kocioów dla naboestwa

w zrozumiaej ludnowi sowiaskiemu mowie, ale nie wtpimy,

e korzystay z nadanych im dóbr i dochodów. Zdzierstwa po-

borców wieckich, jak wzmiankowalimy wyej, ^^) oburzay lud,

który zabija ich. Z ustanowieniem biskupstw przybyway jesz-

cze dziesiciny i róne dla kocioa powinnoci, a jeli wspomni-

my, e oprócz podatków rzdowych i kocielnych, lud sowia-

ski, wedug wasnego prawa, obowizany by do ponoszenia ró-

nych ciarów publicznych, tedy pojmiemy z jak nienawici

musia lud ten patrzy na poborców duchownych, przychodz-

1®) Pooenie ziem tych objanione w T. II, s. 48—52, 358—360.

'") In tribus vero locis, Bidrici, Burg scilicet et Mokranici in unaquoque

eorum tres medones duasue cerevisas, sex modios tritici, duos porcellos, duas an-

seres, decem gallinas, sex quoque frisingos et sex carradas annone pastui equorum.

-°) Zauway wypada, i nadane w r. 946 biskupstwu Hawelbergskiemu dwie

prowincye: Zemzici i Desseri wzmiankuj sie i w nadaniu r. 949 Zamcici Dassia,

z czego wnioskowa mona, e te prowincye Otton I, odjawszy od biskupstwa Ha-

welbergskiego, przylczyt do biskupstwa Brandenburgskiego.

21) Wyej, § 46, cyt. 23.



— 2 86 —

cych zabiera dziesiciny z urodzaju i dochodów. Podobny stan

rzeczy nie zapowiada ani religii chrzeciaskiej pomylnego roz-

woju, ani wadzom niemieckim spokoju.

2. Ustanowienie metropolii Magdeburgskiej. Biskupstwa: Merzeburg-

skie. Zyczaiiskie i Miszniekie (r. 968). Biskupstwo Aldenburgskie.

Zaoenie biskupstw Hawelbergskiego i Brandenburgskiego

byo tylko wstpem do szerszych pomysów Ottona I o ustano-

wieniu w Magdeburgu metropolii kocioa sowiaskiego midzy

ab a Odr. Wszake zacite wojny ze Sowianami dolnej

aby, potem czterolenia wojna z Katarami (956—960), usku-

tecznienie zamiarów cesarza niepodobnem czyniy. Gdy, nako-

niec, znkani Ratary zgodzili si paci trybut i rozejm z Niem-

cami zawarli,-"-) a inni Sowianie zaodrzascy byli ju mocno

przez pogranicznych markgrafów przycinieni, Otton umyli
przyspieszy organizacyj metropolii Magdeburgskiej i stosowne

do tego kroki czyni w Rzymie. Skoniajc si do jego ycze-

nia, papie Jan XII bull wydan 12 Lutego r. 962, oznajmi,

i podnosi koció . Maurycego w Magdeburgu na stopie sto-

licy arcybiskupiej, a koció merzeburgski na stopie stolicy bisku-

piej, majcej podlega arcybiskupowi magdeburgskiemu.--^)

Tym sposobem, obok piciu arcybiskupstw niemieckich^*)

miao si ukaza szóste Magdeburgskie, wycznie dla Sowian

przeznaczone, ale wedug prawa kanonicznego potrzebna bya
na to zgoda biskupa halbersztadskiego, do dyecezyi którego Ma-

-•) Wyej. s. 261,

2*) Yolumus et jubemus, ut Magdaburgense monasterium in regno Saxonum,

juxta Albiam constructum . . . in archiepiscopalem transferatur sedem . . . Yolumus et

jubemus, ut Merseburgense monasteriam in episcopalem debeatur sedem, quae Magda-

burgensi sit subdita sedi. Posse, Codex Saxoniae I, s. 240.

2*) Yolumus et precipimus, ut Moguntiensis, Treverensis, Colonie nsis, Salsa-

burgensis, Hamaburgensis aecclesiae archipraesules Magdaburgensis monasterii in ar-

chiepiscopalem et Merseburgensis in episcopalem translationis sedem totis cordis

corporiscjue vinbus consentanei fautoresque persistant, tame s. 240.
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gdeburg i Merzeburg naleay. Tymczasem biskup halbersztad-

ski Bernhard, zwaajc, e z ustanowieniem biskupstw w Ma-

gdeburgu i Merseburgu, dyecezyja jego, mienica si by przednim

posterunkiem owiaty niemieckiej, poniesie znaczne straty terryto

-

rialne, nie przychyla si do dania Ottona.-'^) Sprawa na lat kilka

zacigna si. Ale Otton, przybywszy do Woch r. 966, przed-

oy zwoanemu do Rawenny w r. 967 synodowi, konieczno

okazania mu pomocy duchownej do nawrócenia Sowian. Zgro-

madzeni na synodzie biskupi, wziwszy na uwag pooenie geo-

graficzne i etnograficzne Sowian i Niemców, zgodzili si na usta-

nowienie nowych biskupstw, a ^Magdeburg powtórnie przyznali

za najodpowiedniejsze miejsce metropolii kocioa dla Sowian,

^letropolii tej podlega miay pi sulFraganii, z których dwie

ju istniay w Hawelbergu i Brandenburgu, a trzy miay by
ustanowione: w jMerzeburgu, yczu i Misznie.-")

Gdy jednak przeszkody ze strony biskupa halbersztadskiego

nie daway si usun, Otton zamierzy ustanowi tymczasem bi-

skupstwo Misznieskie na ziemiach do biskupa halbersztadskiego

nie nalecych. Wszake przypada w tym czasie mier biskupa

halbersztadskiego Bernharda w Lutym, tudzie arcybiskupa mo-

gunckiego Wilhelma w Marcu r. 968, rozwizaa cesarzowi rce.

Wezwawszy do Woch nowoobranego biskupa halbersztadskiego

Hilliwarda i arcybiskupa mogunckiego Hattona, Otton porozumia

si z nimi o wynagrodzenie biskupa Hilliwarda za straty terryto-

ryalne, jakie mia ponie z powodu ustpienia czci swej

dyecezyi i wyjedna zgod ich na ustanowienie w Magdeburgu

arcybiskupstwa, a w Merzeburgu biskupstwa, które on jeszcze przed

25) Thietmar Chr. II, 4.

28) Suffraganeos vero eidem metropolii omnes unanimiter preordinavimus

Brandenburgensem episcopum et Hauelbergensem, his cunctis, quibuscunque impe-

rator Yoluerit, in urbe Magdaburch archiepiscopus consecretur. Postea vero idem

archiepiscopus et successores ejus habeant potestatem per congrua loca, ubi per illo-

rum predicationem christianitas creverit, episcopos ordinare, nominative nunc et pre-

sentaliter Merseburc, Cici et Mini. Bulla Jana XIII 20 Aprila r. 967. Posse, Co-

dcx sir. 242.
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bitw z Wegrcami nad Lechem w r. 955, lubowa Bogu zalo-

Sprawa postpowaa szybko, gdy ju w Padzierniku r. 968

na godno arcybiskupa magdeburgskiego wyniesionym zosta

mnich z Trewiru Adalbert, synny z podróy na Ru, dokd,

przez faszywe poselstwo wezwany by na apostoke'^^) i chocia

ztamtd ucieka musia, mia jednak zrczno obznajomienia si

z mow i charakterem Sowian, na pasterza których przezna-

czonym zosta.

Wybory biskupów merzeburgskiego, yczaskiego i mi-

sznieskiego miay odby si w przytomnoci legata papiezkie-

go. Otton, zwoawszy znakomitszych panów saskich (omnes me-

liores) na wybory podczas Boego Narodzenia, owiadczy, e
poniewa czcigodny Boo zasugi wielkie w celu nawrócenia So-

2') Thietmar II, 4.

2S) Oznajmiajc o wyniesieniu Adalberta na arcybiskupa magdeburgskiego

Otton I, w licie pisanym w Padzierniku r. 968 wyrazi si: virum venerabilem

Adalbertum episcopum Rugis olim praedicatorem. Posse, Codex s. 249. — Aeby
zrozumie co znaczy „Rugis," przytaczam wzmianki kronikarzy X w. I tak: Continuator

Reginon. a. 959. Legati Helenae (Olgi) reginae Rugorum, quae sub Romano impe-

ratore Constantinopolitano, Constantinopoli baptisata est, ficte, ut post claruit,

ad regem venientes. episcopum et presbyteros eidem genti ordinari petebant. (Pertz,

M. G. I, 624.) Annales Hildesheim a. 960: Yenerunt legati Rusciae gentis ad regem

Ottonem, et deprecati sunt eum, ut aliuem suorum episcoporum transmitteret, qui

eis ostenderet viam ventatis; et professi sunt se velle recedere a paganico ritu, et

accipere religionem christianitatis. Et ille consensit deprecationi eorum, et trans-

missit Adalbertum episcopum fide cathoicum, illiue per omnia mentiti sunt, sicut

postea eventus rei probavit „quia nec" (zamiast vix) ille praedictus episcopus evasit

lethale periculum ab insidiis eorum, dodaje rocznikarz kwedlinburgski, (Bielowski

M. P. II, s. 760.) W annaach Lamberti a, 960 i u Comy take a. 960 venerunt

legati Rusciae gentis. Zdaje sie, e powtpiewania tu o jakim narodzie rzecz idzie,

by nie powinno. Tymczasem wyraenie kontynuatora Reginy „regina Rugorum-*

podao powód niemieckim pisarzom do domysu, e Adalbert opowiada niegdy

ewangelije na wyspie Rugii, i tak dotd Niemcy mniemaj. (Porów. Miilverstedt.

Regesta archiepisc. magdeburg. I, s. 95 N. 219.) Tymczasem rzecz jasna, e do-

mniemani posowie, poprostu oszuci, naleeli do takich Waragów, którzy niejedno-

krotnie przyjmywali chrzest, dla tego tylko, aby otrzyma dary. We wzmiankowa-

nym za razie, dajc otrzyma od bogobojnego cesarza lepsze przyjcie i dary,

oszuci owiadczyli, e przybywaj od Heleny (Olgil ksiny ruskiej, proszc o wy-

sanie biskupa i ksiy. Soowjew, IIcTopia Poccill I, s 329 przypisek 217.
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wian pooy, przeto naley mu prawo wybra sobie jedn%

z dwóch dyecezyi: merzeburgska lub yczask.-^) Na zjedzie

wybrani zostali biskupi : Boo merzeburgskim , Burhard mi-

sznieskim, Hugo yczaskim; biskupi: brandenburgski Titmar

i hawelbergski Tudon do podlegoci arcybiskupowi magdeburg-

skiemu zobowizani zostali,^*') Tym sposobem, w kocu r. 968,

nastpio urzdzenie hierarchii kocioa sowiaskiego.

Zostawao rozgraniczy dyecezyje. Biskup Hilliward odst-

pi kocioowi . Maurycego cz swego biskupstwa, zawart

pomidzy rzekami: Or, ab, Solaw i Bod, a nadto tak

zwan drog frydrychowsk j"^^) do czego póniej doda parafije,

pooone midzy rzekami : Wildbach, Salc , Solaw , Unstrut,

Helman i rowem pod Waleshuzen.-^-) Z tej wic strony kwestyja

graniczna zaatwion zostaa. Biskupstwa Hawelbergskie i Bran-

denburgskie miay granice, oznaczone przez Ottona I jeszcze w r.

948, za wyjtkiem poudniowej granicy ostatniego biskupstwa

od strony uyc, które a do r. 963 do Ottona nie naleay.

Trudniej daleko wskaza granice biskupstw Merzeburgskiego,

yczaskiego i' Misznieskiego. Oryginalnych dokumentów do

rozpoznania tej kwestyi nie posiadamy, a opis granic biskup-

stwa Misznieskiego w transumpcie z póniejszych wieków, jest

falsyfikatem, na którym polega nie moemy.-^^) Jedno tylko

29) Posse Codex s. 249.

'**) Domini episcopi Dudo et Dodelinus in archiepiscopi nostri electione vo-

lumus, ut subscribant et fidem subjectionemue illi promittant. Ibid.

•'i) O tej drodze w dokumencie 9 Lipca r. 965 czytamy: Otto teloneum in-

fra confinium aquarum, quae vocantur Orae et Bod, usque ad terminum, qui no-

minantur via Friderici, S. Mauricio offert. Raumer. Regesta N. 209.

3«) Thietmar II, 14.

33) Wedug zmylonego w XI lub XII w. dokumentu niby cesarza Ottona

z r. 948, tudzie konfirmacyi papiea Jana XIII niby r. 968, take zmylonej w XII
w., granice biskupstwa Misznieskiego miay sie poczyna u róde r. Odry, zkd
w prostym kierunku dyy do róde r. aby i dalej do miejsca, gdzie si stykay

Czechy i upa Nizin. Tu granica przerzuciwszy si przez ab, biega w kierunku

gór czeskich a do róde r. Muldy, ztd zwróciwszy ku pónocy, dobiegaa ujcia

Muldy do aby, przez któr przerzuciwszy si znowu na jej brzeg prawy, w upie
Nianie, dya w kierunku ku wschodowi, zachwytujc upy uyce i Selpuli, a

Tom nr. j„
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z niejaka pewnoci daje sie dostrzedz, e granica zachodnia bi-

skupstwa Misznieskiego opieraa sie o róda r. Mody (Muldy),

a wschodnia o krain Milczanów, która w r. 968 do cesarstwa

jeszcze nie naleaa.^*) Arcybiskupstwo Magdeburgskie obejmy-

wao ziemie po obu brzegach aby, midzy Halbersztadskiem

a Brandenburgskiem biskupstwami, szerzc si w gór po a-
bie, wakim pasem a do kresów upy Nianów, która do niego

naleaa. Na poudnie od tego arcybiskupstwa leao biskupstwo

Merzeburgskie po obu brzegach rodkowego biegu Solawy i Mul-

dy, a na poudnie od niego, midzy vSolaw a górn Muld, bi-

skupstwo yczaskie, a do granicy Czech. '''^)

Dbajc o jak najbogatsze uposaenie arcybiskupstwa Magde-

burgskiego i nadajc mu rozmaite beneficye, Otton I troszczy si

szczególnie o podwyszenie znaczenia arcybiskupa, któremu w r.

965 zapewni jurysdykcy nad ydami i innymi magdeburgskimi

kupcami, tak e tylko od przedstawiciela kocioa mogli oni

oczekiwa wyroków i sprawiedliwoci, a aden graf, wikary, s-

dzia, trybun lub poborca podatków (exactor) do spraw tych mie-

sza si nie móg.^*')

Ustanawiajc metropolije magdeburgsk z piciu suifraga-

nijami dla Serbów, Lutyków, uyczanów, Otton I nie zapomnia

i o Obodrytach, dla których w. Starogardzie wagrskim zaoy
szóste biskupstwo Aldenburgskie, zamierzajc podda

je take pod wadz arcybiskupa magdeburgskiego, lecz arcybi-

skup hamburgski Adeldag, powoujc si na granice swego ko-

do miejsca Sulpice i tu dobiegszy do r. Odry, korytem jej "w gór cigna sie a
do róda tej rzeld. Cel sfaszowania tych dokumentów zamierza udowodni, e
biskupstwo Misznieskie starsze jest od Magdeburgskiego i e Luyce i Selpuli od

samego pocztku do dyecezyi misznieskiej naleay. Posse, Codex s. 170 uwaga 7

i s. 188 uwaga 135.

^) Posse, Codex s. 174.

'5) Posiadoci biskupstw Merzeburgskiego i yczaskiego daj sie wyrozu-

mie 7. nada Ottona I, Ottona II i Ottona III, tudzie z wiadomoci przez Thiet-

mara podanych. — Zaczona przy kodeksie Posse'go, tom I mapa uprzytomnia po-

oenie arcybiskupstwa magdeburgskiego i piciu jego suffraganii,

'*j Mulverstedt Regesta s. 70.
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cioa, dawnymi przywilejami opisane, uniemoebni spenienie

zamiarów cesarza.^'')

Dokumentów, tyczcych si fundacyi biskupstwa Aldenburg-

skiego nie posiadamy,^®) a gówne róda do pierwotnyci dzie-

jów tego biskupstwa Adam Bremeski i Helmold, nie celujc

w tym razie cisoci, s nawet w sprzecznoci pomidzy sob.

Gdy bowiem, wedug Helmolda, pierwszym biskupem aldenburg-

skim by Markon, a drugim Egward,"^) Adam Bremeski, nie

wzmiankujc wcale o Markonie, szereg pasterzy aldenburgskich

od Egwarda poczyna.^*^) Sprzeczno ta nie dozwala oznaczy

czasu zaoenia wzmiankowanego biskupstwa, ale zwaajc na

wypadki i wiadectwa liistoryczne, wypada przyj rok 967 lub

968, t. j. epok ustanowienia arcybiskupstwa Magdeburgskiego.*^)

Posiadoci biskupstwa Aldenburgskiego obejmyway cay

kraj Obodrytów, tudzie ziemie Chyanów i Czrezpienianów,

które do zwizku Lutyków naleay. Rzeka Piena i miasto Dy-

min stanowiy wschodni granic biskupstwa, a aba poudnio-

w. Przestrze midzy ab a Piena znaczyy granice biskup-

stwa Hawelbergskiego, z pónocnej za strony r. Egdora, dzielc

posiadoci Danów od Sowian i Saksów, zakrelaa razem i gra-

nice kocioa aldenburgskiego.*-)

„Koció aldenburgski powicony zosta na cze . Jana

Chrzciciela, jania przed innymi, by bowiem kocioem metro-

»') Helmold I, u.
*8) Wedug domniemania badaczy, wszystkie dokumenty podczas zburzenia

biskupstwa Hamburgskiego w r. 990 ulegy zniszczeniu. Wigger, Meklenb. An. 133.

"8) Quatuor pontifices ant excidium Aldenburgensis ecclesiae extitisse com-

perimus videlicet Marconem, Egwardum, Wagonem, Ezicum. Helmold I, 14.

*<*) In Aldenborg ordinavit archiepiscopus (sc. Adeldag) primo Egwardum,
vel Evargum, deinde Wagonem, post Eziconcm. Adam Br. H, 24.

*!) Dass die Stiftung Oldenburgs im Jahr 967 oder 968 falle, vertragt sich

die Angabe des Chronicon Rittagesuhs das die Kirche zu Mecklenburg 969 gegriin-

det sei, recht wohl. Wigger, Mekl. An. 134.

^-) Haec (dyocesia Hammaburgensis) clauditur ab occidenteo cceano Britannico,

a meridie Albia flumine, ab oriente Pene fluvio,.. ab auilone vero Egdore fluvio,

qui Danos dirimit a Saxonibus. Adam Br, II, 15. — An. 1060. Omnes populi

19*
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politalnym. Biskupi aldenburgscy przez ksit sowiaskich bar-

dzo powaani, ze szczodrobliwoci cesarza Ottona obficie darami

doczesnymi obdarowani, mogli hojnie szafowa i przychylno

ludu jedna sobie. Skadano za biskupowi z caej ziemi Wgrów
i Obodrytów roczn danin, która miejsce dziesiciny zastpy-

waa, a mianowicie od kadego puga miar zboa, czterdzieci

motków lnu i dwanacie sztuk pienidzy czystego srebra. Oprócz

tego jeden pienidz, jako nagrod dla tego, kto te danin po-

biera. Sowiaski za pug oznacza to, co para woów lub je-

den ko.^-')

3. Zadanie urzdzonego dla Sowian kocioa. Marne skutki usiowa jego.

Wedug myli cesarza Ottona I, arcybiskupstwo Magde-

burgskie i sze biskupstw, na niezbyt obszernej terrytoryi od

aby i Solawy do Odry, miay pracowa w celu poczenia

przez koció Sowian z Niemcami. W owe wieki, gdy ludno
dzielia si gównie wedug wiary, a narodowoci klasyfikoway

si wedug pastw, zamiary Ottona mogy mie praktyczne re-

zultaty, mianowicie: nawrócenie najpierw Sowian do chrzecia-

stwa, potem germanizacyj i assymiliacyj ich z Niemcami

w jeden naród. Podobnym sposobem dokonywaa si powoli,

bez krwi rozlewu i zaburze, assymiliacyja Sowian z Niemcami

na zachód od aby i Solawy w gbi Germanii zamieszkaych.

Cesarz o tem wiedzia. Czemuby uda si nie miao przepro-

wadzenie podobnej assymiliacyi i na wschód od aby? Aeby
jednak podany skutek osign, jeli to z natury rzeczy byo
moebne, duchowiestwu niemieckiemu wypadao pracowa w du-

chu prawdziwie chrzeciaskim, w poganach miowa blinich,

Sclavoruin, qui ad Hammaburgensem respiciunt dyocesim, . . . hoc est Waigri, Obo-

driti vel Ileregi, vel Polabingi, item Linoges, Warnabi, Chizzini et Circipani usue
ad Panem fluvium. Adam Br. III, 19. — Est autem Panis fluvius, in cujus ostio

sita est civitas Dimine. Illuc quondam portendebatur limes Aldenburgensis paro-

chiae. Helmold I c. 20.

*•') Helmold I, 12.
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owieca ich szczerze, bez urgania, bez widoków materyalnych,

a przedewszystkiem do ludu sowiaskiego przemawia w zro-

zumiaej mu mowie. Pojmujc to cesarz Otton stara sie o przy-

gotowanie misyonarzy niemieckich, którzyby byli obeznani

z mow sowiask i w tym celu zaoy w IMagdeburgu kla-

sztor, w którym mnichy uczyli sie po sowiasku,^*) poczem

dopiero na walk z bóstwami pogan wychodzi mieli, — Miano-

wanie za obznajomionego z mow i charakterem Sowian Adal-

berta metropolit kocioa wskazuje, e cesarz dobrze rozumia

jakim sposobem duchowiestwu dziaa wypadao. Wreszcie do-

wiadczenie wykazywao cesarzowi, e dwuwiekowe zwycieztwa

Niemców nie zapewniay im panowania nad Sowianami, e je-

dynym rodkiem do zespolenia ich z pastwem Niemieckiem

byo chrzeciastwo. Nawracanie poganów si nie przynioso

podanych skutków. Mdry cesarz poj, e wypadao dziaa

na przekonanie, przemawia do ludu w zrozumiaej mu mowie,

przykadem zachca do ycia cnotliwego i obowizków chrze-

ciaskich, — pobudza do tego biskupów i misyonarzy, sam

nawet uczy sie jeyka sowiaskiego,*^) zapewno nie przez za-

miowanie go, lecz z potrzeby wynikajcej z natury rzeczy. Ro-

bota jednak sza tpo!.. Zarozumiao ówczesnych sug kocioa

o wyszoci ich nad poganami, wstrt do mowy „barbarzyców",

a przytem nienawi plemienna Saksów do Sowian wyzibiay

ducha religijnego misyonarzy niemieckich, którzy zamiast apo-

stoów Sowiaszczyzny, stawali si narzdziem polityki wiato-

wej. Katedry biskupie, napenione Niemcami, stay jakby oazy

ród pustyni sowiaskiej, w gb której misyonarze niemieccy

**) w tym klasztorze uczy sie przyszy aposto Polski . Wojciech, biograf

którego . Bruno opisujc szkol powiada: Dicunt etiam tribus linguis (aciskim,

niemieckim i sowiaskim) pro una locutum . . . Auditoribus enim usus erat latiali-

ter fari, nec ausus est quisquam coram magistio lingua barbara loqui. Unde admo-
tis urentibus virgis, primum mi d o m i n e garrit, jam cum in crescit dolor qui le-

gem non habet, eodem verbo nunc Saxo, nunc Sclavus raisericordiam clamat. Bie-

lowski, M. P. I, s. 192,

**) Widukind, lib. I. Romana lingua slavoncaque sciebat.
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zajrze nie mieli ochoty, moe i nie mieli nie znajc mowy miej-

scowej. Wreszcie i nie mieli potrzeby, bo kocioów parafijal-

nych jeszcze nie byo, ludno pralctylc kocielnycli nie rozu-

miaa i nie potrzebowaa, a zdzierstwa poborców podatków, na

rzecz kocioa, w pienidzacli i dziesiciny w naturze z produk-

tów rolniczych wrogo do nowej wiary ludno usposobiay.

Tylko wysoko uduchownione i bardziej napenione zasa-

dami mioci bliniego osobistoci gotowe byy wyczy si

z tumu ordynaryjnego duchowiestwa niemieckiego, zniy si

do poznania mowy i obyczaju Sowian, pracowa nad owiece-

niem ich w duchu chrzeciaskim. Pierwszy biskup merzeburg-

Bozo „m wielkiego wiata" przykada si pilnie do poznania

jzyka okolicznych Sowian i nawet sowa serbskie zapisywa

aciskiemi literami, by dokadniej móg wykada Serbom na-

uk Chrystusa. Ale jaki to by wykad? Póniejszy biskup

merzeburgski Titmar powiada, e Boo uczy Serbów piewa
Kyrie-eleyson, przekadajc poytek podobnego piewa-

nia, ale Serbowie, nie pojmujc wzmiankowanych wyrazów

i strojc sobie z nich arty, piewali: ukri volsa, t. j. w krju

(kjerku) wólsza, czyli: w krzaku olszyny, prawic, e tak ich

Boo nauczy.*') Do tego Ernest Brotuf mieszczanin i kroni-

karz merzeburgski dodaje, e Boo zniechcony szyderstwem

Serbów, opuci biskupstwo i uda si do swej ojczystej bawar-

skiej ziemi, gdzie przeniós si do wiecznoci w r. 970.*') Trzeci

biskup merzeburgski Wikbert naucza po sowiasku w okoli-

cach Merzeburga, tudzie na porzeczach Halsztrowa i Plisy, gdzie

wiele ludu nawróci.*^) S jeszcze inne wzmianki o kapanach,

**) Thietmar II, 23, Przy tern dodaje, e za prac w nawracaniu SJowian,

cesarz darowa Bozonowi kilka wiosek do Merzeburga nalecych i grodek w ziemi

Chutyczów zwany Medebure, dajcy sie (wedug Thietmara) tlómaczy: miodu-

b r o , teraz Magdeborn, w okolicy Lipska, nad r. Ret. Ciy nie waciwiej M e-

d e b u r tlómaczy M i o d o b ó r ?

*') Jencz, Stawizny, w Cz, Mac. Serb. 1849.

**) Thietmar, VI Predicatione assidua commissos a vana superstitione erroris

reduxit, lucumue Zutibure dictum, ab accolis ut Deum in omnibus honoratum et ab

aevo antiquo numquam violatum, radicitus eruens ,

.
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którzy dla pouczania ludu, starali si zapisywa literami aci-

skiemi wyrazy sowiaskie, a nauk Chrystusa z pomoc tóma-

czów opowiadali. Wszake wzmianki o tem w kronikach, jako

o czem nadzwyczajnem, jasno wskazuj jak podobne wypadki

zdarzay si rzadko i jak misyonarze niemieccy mao dbali

o owiecenie Sowian. Wychwala wprawdzie Helmold pierw-

szego biskupa aldenburgskiego Markona i nastpc jego Egwar-

da, którzy mieli „zdrojem chrztu witego obmy Wgrów i Obo-

drytów", prawi o napenieniu ziem Wgrów, Obodrytów i Chy-

anów kocioami, kapanami, zakonnikami, powiconemi Bogu

dziewicami, ^^) ale eby to miao sta si, jak utrzymuje Helmold,

za panowania Ottona I i jego nastpcy, w to uwierzy trudno.

Helmold, patrzc na to, co si dziao we wzmiankowanych kra-

jach, za jego czasów t. j. w drugiej poowie XII w., wyobrazi

sobie, e tak byo i przed dwustu laty. Wiadomo jednak, e na

caem Pomorzu pogastwo w X w. z ca si kwito i e usi-

owania duchowiestwa niemieckiego do nawrócenia Sowian,

adnego powodzenia nie miay.

Tymczasem chciwo duchowiestwa i zdzierstwa margra-

fów^") przekonyway lud sowiaski, e wygaszane przez misyo-

narzy niemieckich zasady nowej wiary niezgodne byy z ich po-

stpkami, nacechowanymi obud i widokami polityki wiato-

wej. Z nienawici do sug kocioa lud sowiaski czy nie-

nawi do chrzeciastwa, gotujc w gbi duszy swej zemst

przeciw tym, którzy niszczc bogów pogaskich, nie zdoali po-

szanowania do chrzeciastwa wzbudzi,

4, Organizacya kocioa w Czechach. Biskupstwo Praskie (r. 973.) Gra-

nice jego. Stosunek kocielny Morawii do Czech. Pierwsi biskupi.

Domagania si biskupów regensburgskich prawa rozporz-

dzania Czechami jakby parafij sw, chocia nie miay adnej

*») Helmold I, 12.

^^) Helmold I, 13 wspomina o zdzierstwach Bennona, syna Hermana Bil-

linga, ksicia saskiego.
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podstawy,^') wszelako wstrzymyway uporzdkowanie spraw ko-

cioa czeskiego. Zobowizane do hodu i trybutu królowi nie-

mieckiemu, a w stosunkach kocielnych skrpowane przez bi-

skupów regensburgskich, Czechy czuy si przykutemi do Nie-

miec. Aeby cho cokolwiek zwolni wzy krpujce rozwój

narodowy, wypadao dobija si niezalenoci w sprawach ko-

cielnych. Ale ksi Bolesaw I, prowadzc wojn z Ottonem I

lat czternacie (r. 936—950), potem posikujc go przeciw Ma-

djarom (r. 955), a nareszcie cakiem pochonity podwyszeniem

wadzy monarchicznej w pastwie swem, nie móg a do koca

panowania swego na korzy kocioa czeskiego niczego przed-

siwzi. Dopiero syn jego Bolesaw II, Pobony, korzystajc

z okolicznoci wywoanych ustanowieniem metropolii magde-

burgskiej z piciu sufraganijami, tudzie zachcony powodzeniem

ksicia Mieszka I w sprawie zaoenia biskupstwa Poznaskie-

go, postanowi dobija si usilnie ustanowienia w Czechacli od-

rbnego kocioa, do czego pomocn mu bya bawica w Rzy-

mie od r. 955 "^) siostra jego ksina Mada. Na jej wstawienie

si, papie Jan XIII oznajmi ksiciu Bolesawowi 11^-") zezwole-

nie swe na zaoenie przy kociele . Wita i Wacawa w Pra-

dze biskupstwa, a przy kociele . Jerzego tame klasztoru re-

guy . Benedykta, przeoon którego mianowa ksin Mad,
w zakonie Maryj nazwan. Przy tem Jan XIII, podobnie jak

^1) Wyej na str. 230 przypisek 39 objaniem nico pretensyi biskupów

regensburgskich do rozcigania wadzy swej na Czechy, a tu dodam, e mniemanie

o zalenoci Czech od dyecezyi regensburgskiej, z powodu ochrzczenia 14 Czechów

w r, 845, powstao dopiero w XVI w. Porów. Ireczek Slov. Pravo I, 119.

^") Ksiniczka Mada, przybywszy do Rzymu jeszcze za ycia ojca jej Bo-

lesawa I, prawdopodobnie w r, 965, ksztacia si najprzód w klasztorze reguy .
Benedykta, potem zostaa mniszka pod imieniem Maryi, a nareszcie przez papiea

Jana XIII mianowana przeoona klasztoru, który mia dopiero póniej powsta

w Pradze na Hradczinie, przy kociele . Jerzego, zaoonym przez ksicia Wraty-

sawa I.

5') List Jana XIII do Bolesawa II bez daty, Erben oznaczy rokiem 971.

(Regesta N. 67), lecz inni mniemaj, e list ten móg by napisany w jesieni r. 967.

Dudik, Mahrens Gesch. II, s. 35—37.
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poprzednicy jego, zwaajc, e obok obrzdu aciskiego w Cze-

chach istnia jeszcze obrzd sowiaski, zastrzeg aby naboe-
stwo w dyecezyi praskiej odbywao si nie w sowiaskim j-

zyku, lecz wedug ustaw i dekretów stolicy apostolskiej, a biskup

wybrany zosta dokadnie wywiczony w jzyku aciskim.^*)

Ustanowienie biskupstwa Praskiego stao si wedug y-
czenia cesarza Ottona I, Krpowa on ju Sowiaszczyzn pó-

nocno-zachodnia zaoeniem metropolii magdeburgskiej z piciu

sufraganiami, tudzie biskupstwa Aldenburgskiego, poddanego

pod zarzd metropolii hamburgskiej, wreszcie przyczeniem bi-

skupstwa Poznaskiego do metropolii magdeburgskiej: zostawao

jeszcze zaoy biskupstwo Praskie, aby tym sposobem Sowian

mocniej poczy w zwizek z Niemcami, przeciw wzmagajcemu

si pastwu Wgierskiemu, które, trzymajc jeszcze dawniejsze

posiadoci markgrafów wschodnich a do r. Aniy (Ennz) i oka-

zujc usposobienie do przyjcia chrzeciastwa, stanowio gron
dla cesarstwa potg. Ale, jak biskup halberstadski Bernhard

nie chcia ustpi czci swej dyecezyi dla zaoenia biskupstw

w Magdeburgu i Merzeburgu, tak równie biskup regensburgski

Micha, nie yczc wyrzec si swych pretensyi do Czech, na za-

oenie w nich osobnego biskupstwa zgody nie udziela. Z tego

powodu mianowanie biskupa praskiego przecigno si a do

mierci biskupa Michaa (r. 972), nastpca którego . Wolfgang,

aposto Wgier, nie zwaajc na opór kapituy regensburgskiej,

zgodzi si na zaoenie biskupstwa Praskiego. Za tak powol-

no pasterza, biskupstwo Regensburgskie otrzymao obszerne

dobra ziemskie w Czechach, mianowicie w krainie Chebskiej.^^)

^*) A. 971... Verum tamen non secundum ritus aut sectam Bulgariae gen-

tis vel Ruziae, aut Sclavonicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta apo-

stolica, unum potiorem totius ecclesiae eligas in hoc opus clercum, latinis ad prime

literis eruditum. Erben, Regesta N. 67.

^5) Prawdopodobnie z tego powodu kraina Chebska do biskupstwa Regens-
burgskiego naleaa, gdy tymczasem okoliczne ziemie innych biskupstw posiado
stanowiy. Palacki, Dejiny I, s. 257, przypis. 247.
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Wszake ostateczne urzdzenie biskupstwa Praskiego nastpio

dopiero w r, 973, na zjedzie podczas wit wielkanocnych

w Kwedlinburgu,^") dokd, oprócz wielu ksit i dostojników

cesarstwa, przybyli ksita: czeski Bolesaw II i polski Mie-

szko I, tudzie . Wolfgang."*')

Pierwszym biskupem praskim, przez ksicia Bolesawa II

i lud jego, wybranym zosta mnich klasztoru . Jana w Magde-

burgu Detmar^*) (973—982), biegy w mowie sowiaskiej i od-

powiedni zamiarom Ottona I, aby koció czeski od samego po-

cztku barw niemieck przyozdobi. Poddanie za biskupstwa

Praskiego pod wadz arcybiskupa mogunckiego z góry zapo-

wiadao Czechom , e oprócz zalenoci politycznej od cesarza

niemieckiego, maj jeszcze w zalenoci religijnej od kocioa

niemieckiego zostawa.

Prostota ówczesnych stosunków ekonomicznych w Czechach

nie dozwalaa jeszcze, przy uposaeniu biskupa praskiego,

przeznaczy mu dziesicin, jak si dziao zwyczajnie u ssied-

nich Niemców, przeznaczono wic mu po dwie kopy zboa ró-

nego gatunku od kadego puga, liczc w kopie po 50 sno-

pów, ^^j

Nie ulega wtpliwoci, e przy zaoeniu biskupstwa Pra-

skiego granice jego cae Czechy obejmyway, ale oryginalnego

aktu fundacyi biskupstwa tego nie posiadamy, a tymczasem

inne wiadectwa historyczne rozszerzaj zakres dyecezyi Pra-

**) Suszn te uwag zrobi Palacki.

*') Annal. Hildesheim an. 973; Annal. Altahenses an. 973; Thietmar II, 20.

'>^) Detmarum dux per suos legatos advocat, .... atque suis precibus et monitis

efcit, et eum sibi in episcopum omnes communi assensu eligant. Postera die ut

duci placuit, favorali acclamatione ab omnibus in episcopum Detmarus elegitur.

Cosmas. Chroni. 49.

^») Primo episcopo Detmaro constitutum erat, pro decimatione duos messis

acervos dabant episcopo (de qualibet aratura) ; dicimus enim acervum quinquaginta

manipulos habentem, Cosmas 85. — Rozwaajc przytoczony tekst kroniki Kozmy,

Dudik zauway, e pod wyrazem mes sis wypada pojmywa róne gatunki zboa,

które miay by biskupowi skadane. Mahrens Gesch. II. s. 39.
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skiej daleko po za granice Czech waciwych. Ztd wynikaj za-

wikania, krpujce dotd poznanie rzeczywistego stanu rzeczy.

Zwyczajnie dziejopisowie czescy i niektórzy niemieccy, tu-

dzie sowiascy powouj, si na zachowane w kronice Kozmy
potwierdzenie przez cesarza Henryka IV w r. 1086 fundacyi

biskupstwa Praskiego w r. 973, z oznaczeniem granic onego.

Wedug tego domniemanego dokumentu, granice biskupstwa

Praskiego, oprócz waciwych Czech, obejmyway w r. 973

jeszcze: lsk, Chrobacyj do rzek Bugu i Styru, tudzie Mora-

wij ze Sowiaszczyzn a do Dunaju.**^) Ale dokument pod r.

1086 oczywicie jest sfaszowany przez zabiegi brata ksicia

Wratysawa II, Jaromira-Gebharda biskupa praskiego (r. 1068

do 1090), nie bez wiadomoci samego ksicia i zapewno kance-

laryi cesarskiej. ^^) Powodem do wyjednania tego dokumentu

*<*) Pragensis episcopus Gebhardus saepe confratribus suis et coepiscopis ce-

terisue principibus noslris, ac novissime nobis conuestus est, quod Pragensis

episcopatus, qui ab initio per totum Boemiae ac Moraviae ducatum unus et integer

constitutus .... Termini autem ejus (Pragensis sedis) occidentem versus hii sunt

:

Tugozc, quae tendit ad medium fluminis Cliub, Zedlicane, Lucsane,
Daciane, Lutomirici, Lem uzi usque ad mediam siWam, qua Bohemia li-

mitatur. Deinde ad aquilonalem hii sunt termini : Psouane, Crouati et altera

Chrouati, Zlasane, Trebouane, B o b o r an e, D ed o s e s i usque ad

mediam sylvam qua Milcianorum occurrunt termini. Inde ad orientem hos

fluyios habet terminos: Bug scilicet et Z tir cum Krakova civitate, provin-

ciaque, cui Wag nomen est. Inde Ungarorum limitibus additis, usque ad montes,

quibus nomen est T a t r i , dilatata procedit. Deinde in ea parte, quae meridiem

respicit, addita regione M o r a v i a usque ad fluvium, cui nomen est Wag, et ad me-

diam sylvam, cui nomen est Muore, et ejusdem montis, eadem parochia tendit^

qua Bavaria limitatur. — Erben Regesta N. 167.

*') Ju Bandkie, w Dziejach narodu pols. (wydanie r, 1835 T. I s. 123— 7),

wyrzek, e przywilej Henryka IV r. 1086 dowodzi tylko sprzyjanie marnym pre-

tensyjom Czech do lska i Chrobacyi i e chocia móg by rzeczywistym, atoli

tre jego nie jest wyjta z adnego dawniejszego pisma, lecz wprost jest zmylona

na korzy Czech. Przychylajc si do tego zdania Roeppel w Dziejach Polski

(T. II Dodatek 4 wyda. polski s. 187) powiada, e zwaajc na przyja Wratysawa

II z Henrykiem IV, e brat Wratysawa Jaromir czas niejaki by kanclerzem tego

cesarza a sam ksi w r. 1086 zosta przez cesarza wyniesiony na króla czeskiego,

przychodzi do przekonania, e cesarz Henryk IV, przy wydawaniu wzmiankowanego

przywileju, wicej kierowa si swymi wzgldami na Czechy, ni treci dawniejszego

przywileju, który wznawia. Wic dokument len, jak mniema Zeissberg (w Miseco I,
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posuya, jak zobaczymy niej, sprawa o stosunek kocielny Mo-

raw ii do Czech.

Rozwaajc stosunki kocielne w Sowiaszczyznie zacho-

dniej w IX w. , wzmiankowalimy niejednokrotnie o domaganiu

sie biskupów passawskich, aby Morawija, wbrew woli stolicy

apostolskiej, pod ich wadz poddan zostaa. A gdy nie zwa-

ajc na podobne pretensyje, papie Jan IX w r. 899 posa do

^Morawii arcybiskupa Jana z biskupami Benedyktem i Danielem,

biskupi bawarscy, w ich liczbie i biskup passawski Richar, za-

nieli w r. 900 do papiea skarg, e w kociele dopuszczona

schyzma, albowiem przybyli do Morawii biskupi ustanowili w je-

dnem i teme biskupstwie arcybiskupa i trzech suffraganów, bez

zgody biskupa (passawskiego) w dyecezyi którego oni si znaj-

dywali.*^-) W kilka lat póniej upadek pastwa Morawskiego

(r. 906), straszny pogrom Niemców przez Madjarów (r. 907) i na-

stpujce zaburzenia w pastwie Niemieckiem, tudzie szalone

najazdy na Germanij Madjarów, skryy przed nami stosunki

kocielne w Morawii tak, e a do drugiej poowy X w. nigdzie

wzmianki o nich nie znajdujemy. Pewno jednak biskupi pas-

sawscy pretensyi swych do Morawii nie zrzekli si, a bez tego

biskupstwo Praskie nie mogo, wedug ustaw kanonicznych,

wadzy swej na Morawij rozciga. Otó, nie posiadajc pe-

wnych w tym wzgldzie wskazówek, nie mamy podstawy do

w Archiv f. Oester. Gesch. T. 38 s. 80) wprost sfaszowany w celu poparcia

pretensyi do Polski Wratysawa II, któremu w ów czas nadano tytu króla

polskiego. Z innej strony, historycy czescy Szafarzyk i Palacki przywilej r. 1086

przyjmowali za autentyczny; Ireczek wyrazi sie o nim wtpliwie (Codex. juris bohem.

I, s. 21); a z niemieckich pisarzy przywilej ten za faszywy uznali: Giesebrecht,

Gesch. d. Kaiserzeit I 838—9; Biidinger, Oester. Gesch. I 314; Anmerk 4, tudzie

Diimmler w dziele Piligrim von Passau s. 174. Ten Piligrimus biskup passawski

w drugiej polowie X w. by znakomitym faszerzem dokumentów. Porów. Biidin-

ger, Oester. Gesch. Excurs 4 s. z; Pritz Gesch. des Landes od der Enns, Linz

1846 s. 130— 142. Nowsi historycy polscy: Szujski w Historyi Polski ksig XII

(s. 17) tudzie Abraham, Organizacya kocioa w Polsce (s. 115) przywilej r, 1086

take za faszywy uznali.

«*) Wyej s. 151— 2.

I
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mniemania, aby przy zaoeniu biskupstwa Praskiego w r. 973,.

do niego i ^Morawija ze Sowaczyzn naleay, jak wyraono

w sfaszowanym dokumencie r, 1086.

W Morawii byli jednak w X w. clirzecianie. Któ ko-

cioem ich rozporzdza? Kozma, zwracajc na to uwag, wy-

rzek, e przed Sewerem, który zosta biskupem praskim w r.

1030, w Morawii by wasny biskup Wracen.^-^) Moglibymy

i nie powierzy temu, ale z innej strony przybywa nam wiaro-

godne wiadectwo, e w r. 976 w Moguncyi, obok arcybiskupa

Willegeziusza zasiadali w radzie biskupi: praski i morawski. ^^)

Nie ma wic wtpliwoci, e w X w. , ju po zaoeniu

biskupstwa Praskiego, Morawija miaa osobnyci biskupów, a za-

tem nie moga by czci dyecezyi praskiej, jak wzmianko-

wano w sfaszowanym dokumencie r. 1086,— Godne uwagi i to,

e chocia Morawija naleaa do ksit czeskich, a jednak Ko-

zma zowie j r e g n u m,^^) czy nie dla tego, e wasnych bisku-

pów posiadaa? By moe, i w szeregu biskupów morawskich

zasza jaka przerwa, ale pami o biskupstwie Morawskiem

trwaa mocno i to wanie pobudzio Wratysawa II do wzno-

wienia w r. 1062 biskupstwa w Oomucu, wbrew yczeniu ów-

czesnego biskupa praskiego Jaromira Gebharda, który dla unie-

moebnienia zamiarów ksicia, postara si, aby w dokumencie,

wydanym przez Henryka IV w r. 1086, wyszczególnione zostao,

e i Morawija do biskupstwa Praskiego naley.^^)

*') Fertur quod fuisset in Moravia ant tempora Severi quidam episcopus,

ut reor, nomine Wracen. Imienia tego adne inne- pomniki historyczne i kocielne

nie wzmiankuj. Dudik, Mahr. Gesch. II, 46— 47.

**) An. 976. Willegisus Moguntiacensis episcopus, auctoritate Ottonis impe-

ratoris, astipulantibus quoque assesoribus suis, venerabilibus episcopis: Spirensi,

Wormatiensi, Pragensi, Moraviensi, pro manifesto parricidio Gozmarum ab

officio et beneficio deponit, et tonsoratum coenobio, quod est Nuenstadt, ad poeni-

tentiam transmittit. Erben, Regesta N. 72.

85) Opisujc granice pastwa Libickiego Sawników, Kozma mówi: Item

solis ab ortum contra Moraviae regnum, castrum sub silva situm nomine

Luthomisl .... Oczywicie, e mówic w XII w. o pastwie Sawników w X w.,

kiedy ju pastwo Morawskie dawno zniszczone zostao (906}, Kozma nie móg
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Mianowanie pierwszym biskupem praskim Detmara kado

podwalin osobnego kocioa czeskiego, chocia w zalenoci od

arcybiskupa mogunckiego, ale posiadajcego ju mono rozwi-

ja sw organizacyj, wymagajc pracy i czasu wiele.

Biskup Detmar, synny z pobonoci, nauczy si mowy cze-

skiej, kocioy w Czeciacli budowa, obrzd aciski wprowa-

dza,*'') gorliwie bra si do szerzenia nauki Chrystusa, ale w Cze-

chach trwa jeszcze mocno zakorzeniony obrzd sowiaski, znaj-

dujcy gorliwych wyznawców nietylko w prostym ludzie, lecz

nawet w monowadzcach. Wytpi ten obrzd, da przewag

aciskiemu kocioowi, stosownie do listu Jana XIII, aby na-

boestwo w dyecezyi praskiej odbywao si nie w sowiaskim

lecz w aciskim jzyku, pierwszy obowizek biskupa stanowio.

Detmar, w cigu krótkiego, bo tylko dziewicioletniego paster-

stwa, dokona tego nie móg, albowiem nie mniej wanem za-

daniem jego byo: wprowadzi ad w kociele, karno w du-

chowiestwie, naboestwo i obrzdy religijne w ludzie, a przy-

tem powcign rozpust i sprone obyczaje, które w owym
czasie nietylko w prostym ludzie, lecz i w duchowiestwie szka-

radne formy przybieray. Zadanie biskupa byo nadzwyczaj tru-

dne. Wszyscy to pojmywali, a gdy zmar Detmar (r. 982) wy-

bór nastpcy po nim sta si kwestyj nadzwyczaj wan. Opi-

nija publiczna przychylia si na korzy modego ksidza Woj-

ciecha, syna monowadzcy Sawnika i pierwszej ony jego ksi-

niczki bawarskiej."*^) Na sejmie w Lewym Hradcu Wojciech

wyraenia „Moraviae regnum" stosowa do tego, co byo dawniej, przed r. 906,

a zastosowat je do póniejszych czasów, uwaajc Morawije za osobne od Czech

regnum.

*•') Jaromir przez cay cig pasterstwa swego (r. 1068— 1090) walczy o pod-

danie Morawii pod zarzd biskupstwa Praskiego, a gdy Wratysaw II, nie zwaa-

jc na dokument r. 1086, kapelana swego Wecela wyniós w r. 1090 na biskup-

stwo Morawskie, przewrotny i zapalczywy Jaromir puci sie w podró do Rzymu,

lecz w drodze umar i tem spór o biskupstwo Morawskie na zawsze sie skoczy.
Ireczek, Slovan. Pravo II, 167.

«') Palacki, Dejiny I, 256—258.
"*) Wyej, str. 223, przypisek 19.



wybrany zosta na biskupa w r. 982, ale powicenie go prze^

arcybiskupa mogunckiego Willegiza nastpio dopiero w r. 983,

Wysoko uduchowniony, wyksztacony, cnotliwy, peen powice-

nia si dla chrzeciastwa, Wojciech pod wpywem dugiego po-

bytu na naukacli w szkole magdeburgskiej, a zapewno i pod

wpywem matki Niemki, pomimo woli przesik wyobraeniami

acisko-niemieckiego duciowiestwa, nieprzyjanie na obrzd

sowiaski zapatrujcego si. Lud czeski z radoci wita paste-

rza rodaka, a pasterz, kochajc lud swój, gotów by dla niego

wszystko uczyni, nawet ycie ponie w ofiarze. Wyrzek si

on uciech wiatowych, dochody swe przeznaczy na ubogich

ksiy, kocioy, wykup niewolników, szczególnie z rk ydów, *^'')

naucza okoliczne ludy, w Ostryhomiu ochrzci syna Gejzy Waj-

ca imieniem Stefana, zwiedzi podobno i Kraków. Gdy jednak

w cigu picioletniej pracy Wojciech przekona si, e wszelkie

usiowania jego w celu powcignienia niesfornoci i rozpusty

duchowiestwa, zaprowadzenia adu w naboestwie, zmikcze-

nia grubych obyczyjów i umoralnienia ludu, nie osigaly po-
danych skutków, postanowi! zoy urzd biskupa, na miejsce

swe wynie mnicha klasztoru . Emmerama Strachwasa, w za-

konie pod imieniem Chrystyjana znanego, spodziewajc si, e
on jako brat ksicia Bolesawa II wiksz pomoc do sprawowa-

nia wadzy swej u ksicia uzyszcze. W tym celu Wojciech uda
si do Rzymu i pielgrzymk do Ziemi witej zamierzy, lecz

okolicznoci tak si w Rzymie zoyy, e zaniechawszy zamie-

rzonej pielgrzymki, wstpi do klasztoru . Bonifacego i Alek-

sego na górze Awentyskiej (r. 990).

Tymczasem, sprawujcy obowizek biskupa praskiego, bi-

skup misznieski Wolkold nie móg da rady z rozpuszczonem

duchowiestwem. Ksie Bolesaw II uda si do arcybiskupa

mogunckiego Willegiza, aby przedsiwzi rodki do zaprowa-

"*J Wyej T. II s. 422, cytata 104 z Kanaparza ywota . Wojciecha. To
5amo w Bielowskiego M. P. I s, 169 cap. 12.
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dzenia adu w kociele i powcignienia niemoralnoci ludu.

Znowu wic oczy na Wojciecha zwrócono. Strachkwas i dawny

nauczyciel Wojciecha Rado, na czele poselstwa, udali si do

Rzymu, gdzie przyrzekszy Wojciechowi popraw duchowie-

stwa i ludu, wymogli, e si zgodzi do Pragi powróci. Ksie
Bolesaw II przyj go yczliwie i na jego danie zaoy nie-

daleko Pragi, w Brzewnowie klasztor, który mnichami reguy

. Benedykta, z Woch przez Wojciecha sprowadzonymi, obsa-

dzi (r. 993). ^«)

Gorliwy o uporzdkowanie kocioa i umoralnienie ludu,

Wojciech chcia elazn rk zgadzi szorstko duchowiescwa,

przesdy i sprone obyczaje pogaskie wyniszczy, szcztki na-

boestwa sowiaskiego usun, nieprzewidujc, e tpic prze-

sdy pogaskie uderzy w obyczaj narodowy, który nieatwo

wykorzeni si daje, e usuwajc naboestwo sowiaskie, obu-

rza wielu monych, do których i Wrszowcy naleeli.

Tlejca oddawna nienawi rodowa pomidzy Sawnikami

a Wrszowcami, podsycana nienawici narodu czeskiego do

Niemców, przygotowywaa burz. Wojciech zamierzy godzi

stronnictwa, skania naród do posuszestwa hierarchii kocioa

rzymskiego, chcia koció czeski pojedna z kocioem niemiec-

kim, wreszcie usun wstrt Czechów do Niemców. Wychowa-

niec szkoy magdeburgskiej szuka ojczyzny nie w onie wasne-

go narodu, lecz w powszechnym kociele. Naród czeski tego

nie rozumia. Krzywd}'' doznane od Niemców zanadto wsiky
w umys Czechów, aby mogli si pozby wstrtu do Niemców

i spokojnie patrzy na zaprowadzane przez nich porzdki w ko-

ciele czeskim. Wojciech sta si nienawistny Praanom, a gdy

pomidzy Sawnikami a Wrszowcami wybuchna wojna, Woj-

ciech zmuszony zosta powtórnie opuci Prag i konno do Rzy-

mu uciek (r. 995). Tam cesarz Otton III, poznawszy Wojcie-

'") Akt fundacyi klasztoru Brzewnowskiego 15 Januaryi r. 993 w Erbena

Regestach N. 78.



cha, polubi go i wspólnie z papieem radzi mu powróci do

Pragi. Tymczasem w Czechacli zaszy smutne wypadki. Bole-

saw II miertelnie chory, nie móg sprawowa wadzy swej,

a najstarszy syn jego Bolesaw (Rudy), przyjaciel Wrszowców,

podburza icli przeciw Sawnikóm. Z braci Wojciecha najmod-

szy Radym zawsze by przy nim, a najstarszy Sobiebor przyj

sub u Bolesawa Chrobrego. To podao powód Wrszowcóm

do oskarenia Sawników o zdrad ojczyzny. Rozpocza sie

wojna. Przy pomocy Bolesawa Rudego, Wrszowcy zdobywszy

Libic, stolice Sawników, czterech braci Wojciecha zamordow^ali

(r. 996), a majtki ich pomidzy sob rozdzielili. — Wypadek

ten uniemoebni powrót Wojciecha do Pragi. Gorca dusza jego

pragna trudów w imi nauki Chrystusa. Papie Grzegorz V
mianowa go arcybiskupem missyonarzem (archiepiscopus regio-

narius), zostawiajc do jego woli uda si dokd zechce. Woj-

ciech uda si do Bolesawa Chrobrego, kilka miesicy bawi

w Polsce, wiosn r. 997 przedsiwzi apostolstwo wród dzikich

Prusów i na brzegach Sambii mier mczesk poniós.'') Imi

jego szeroki rozgos w caem chrzeciastwie zyskao. Koció

rzymski uzna go witym, a Polska patronem swoim!

Po Wojciechu biskupem praskim niedugo by Strachkwas

(-j- 997), po nim Tiddag niewiele mia czasu do uporzdkowania

dyecezyi swej, albowiem koniec wieku X by dla Czech niepo-

mylnym. Zaburzenia rozerway pastwo Czeskie, z czego skorzy-

sta Bolesaw Chrobry. Na czele Sowiaszczyzny Zachodniej

stana Polska.

1) Krótki ten rzut oka na czyny . Wojciecha wypada uwaa nie jako

yciorys jego, choby najkrótszy, lecz wprost jako objanienie charakterystyki sto-

sunków kocielnych i spoecznych w Czechach, za czasów pasterstwa . Wojciecha,

Zakres i cel niniejszej pracy nie pozwala wchodzi w blisza ocen stosunku .

Wojciecha do kocioa sowiaskiego obrzdu, ani wdawa si w rozbiór krytyczny

zda autorów o czynach i znaczeniu w dziejach . Wojciecha. Musz jednak zro-

bi uwag, e dlii sprawiedliwej oceny stosunku , Wojciecha do Niemców i wa-

snego narodu, tudzie do sowiaskiego obrzdu, wypada nadzwyczaj ostronie ko-

rzysta ze róde, bo jeli sowiaskie wzbudzaj rozdranienie i niekiedy marne

insynuacye, acisko-niemieckie radeby wiele rzeczy milczeniem pokry.
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5. Wprowadzenie chrzeciastwa w Polsce. Pocztek organizacyi

kocielnej.

Od dawnego czasu historycy polscy przyznaj, e na dugi

czas przed nawróceniem sie Mieszka I, chrzeciastwo krzewio

si w Polsce, majc skrytych wyznawców swoich, a znacznej

czci narodu nieobcem byo, w skutek zawizanych i utrzymy-

wanych stosunków z ssiednimi Sowianami chrzecianami.^-j Po-

dobne przekonanie opierao si dawniej na niepewnych wzmian-

kach historycznych i podaniach, dopuszczajcych domysów wiele.

Rozwój nauki, w drugiej poowie biecego wieku, pozwala przed-

miot ten przedstawi na mocniej ugruntowanych podstawach.

Wiadomo, e usiowania cesarzy z domu Karlowingów do

zasadzenia winnicy Chrystusa u Sowian zaodrzaskich nie do-

tkny Polski. Missyonarze niemieccy nie pospieszyli do ssie-

dnich im Obodrytów, Lutyków, Serbów, a có mówi o oddalo-

nej krainie, wród nieprzebytych puszcz i moczarów pomidzy

Odr a Wis pooonej. To te moemy by pewni, e w IX

w. aden missyonarz acisko-niemiecki nie zaglda do Polski,

i e od zachodu chrzeciastwo adnego wpywu na Polsk nie

w^ywierao.

Inaczej ma si rzecz z apostolstwem sowiaskiem. W par

lat po przybyciu braci soluskich do Morawii, jeden z nich, mia-

nowicie Konstanty opowiada sowo boe w okolicach Zgorzelca

i wedug wiarogodnego podania, na górze Jawornickiej miaa

by postawiona wtedy pierwsza witynia chrzeciaska (okoo

r. 865.) '^) W kilkanacie lat póniej ksi czeski Borzywoj

'-) Naruszewicz, Hist. narodu polskiego I, ks. I rozd. XIII, tudzie

ks. III rozd. XVII, przypisek i na sir. 296; Lelewel, Pol. Wiek. red. T. I,

wyd. 1846 s. 285; Band kie Jerzy Samuel, Dzieje królest. pols. wyd. 1820 T. I;

Roeppel, Dzieje Polski, wyd. polskie r. 1879 T. II, Dodatek 4 S..164;

Bartoszewicz, Historyja Pierw. Polski, wyd. 1878 T. I str. 335; Koryt-

kowski Jan ks. Arcybiskupi gnieniescy T. I r. 1887 s. i ; Abraham Wlad.

Organizacya kocioa w Polsce r. 1890 s, i.

'•j Wyej str. 86.
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i ona jego Ludmia ochrzczeni przez . Metodego (okoo r. 880)

szerzyli chrzeciastwo w Czechach, do których póniej lsk
przyczony zosta. Tym sposobem chrzeciastwo sowiaskiego

obrzdu dotkno granice polskie z zachodniej strony ju w kocu
IX i pocztku X w. Okoo tego czasu, po wygnaniu poga-

skiego ksicia z Wilicy (okoo r. 884), obrzd sowiaski za-

krzewi sie nad górn Wis. "^) Troch póniej papie Jan IX

wysa z Rzymu do ISIorawii w r. 899 arcybiskupa Jana z bi-

skupami Benedyktem i Danielem w celu zorganizowania kocioa

w Morawii, do której naleaa wtedy Chrobacya z Krakowem.

A chocia o czynnoci wzmiankowanych biskupów wiadomoci

nie posiadamy, nie moemy jednak odrzuci bezwarunkowo po-

da, wedug których jeden z tych bisliupów, mianowicie Daniel

mia zosta biskupem w Krakowie lub Wilicy."^) Najazd Mad-

jarów (r. 906), zgruchotawszy biskupie stolice w Nitrze i Wele-

gradzie, Krakowa nie dotkn; Chrobaci zostawali z Madja-

rami w przyjaznych stosunkach. Póniejsza zaleno Chro-

bacyi od Czech nietylko nie przeszkadzaa, lecz owszem

sprzyjaa dalszemu rozwojowi chrzeciastwa w tym kraju, albo-

wiem ksita czescy w X w. byli gorliwymi wyznawcami nauki

Chrystusa. Zniszczone nad górn Wis pogastwo wicej ju

nie powstao, a zaprowadzone w Krakowie i Wilicy chrzecia-

stwo nie ugaso. Któ sta na jego czele? Podania wzmiankuj

o biskupach, niewiadomo jakiego obrzdu: sowiaskiego, czy

aciskiego? Moe ci biskupi byU tylko missyonarzami, bez dye-

cezyj, ale w kadym razie w Krakowie musieli by przeoeni

kocioa miejscowego, wypadao to bowtem z naturalnego stanu

rzeczy.'") — Tym sposobem chrzeciastwo sowiaskiego i a-

"*) Wyej str. 127.

"*) "Wyej str. 150.

'•*) "\V roczniku Traski zapisano: A. 970 Prohortus primus episcopus Kra-

koviae ordinatur; an. 986 Proculfus in episcopum Cracoviae assumitur, secundus.

W roczniku Sdziwoja: an. 986 Proculphus in episcopum Cracoviensem consecratur

mortuo Proihoro (Bielowski M. P. II, 828, 872). Wedug katalogów biskupów

i roczników polskich, szereg biskupów krakowskich w X w. tak sie przedstawia;

20*



ciskiego obrzdów, szerzc sie po caej granicy pastwa Mie-

szka I, od Luyc przez Slask a do rodkowej Wisy, wczenie

musiao wpyw swój wywiera na Polanów, znajomi icli z ob-

rzdami cirzeciaskimi i powoli przygotowywa do bliszego

obeznania si z zasadami nauki Chrystusa. Tem tylko moemy
wytómaczy spokojne zacliowanie si Polanów pod czas wpro-

wadzenia przez Mieszka nowej wiary, tak e o jakim bd opo-

rze, a tem bardziej o mczennikaci adnej wzmianki, ani poda-

nia nie zostao wcale.

Wedug mniemania historyków, pierwszymi missyonarzami

chrzeciastwa w Polsce musieli by ksia z dyecezyi Regens-

burgskiej, choby nawet z Czech, ale Niemcy, bo ksiy czeskich,

uzdolnionych do podobnych czynów, niby jeszcze nie byo.'') My
podobnego zdania podziela nie moemy z powodu nastpnych

okolicznoci.

Podczas przeladowania obrzdu sowiaskiego w Moraw ii

po mierci . Metodego (r. 885) liczono do 200 ksiy sowia-

skich, oprócz uczniów ich.'^) Niektórzy z tych ksiy udali si

do Sowian poudniowych, ale wicej bezwtpienia schronio si

do pobliszych im Czechów i Chrobatów, szczególnie podczas

upadku Morawii r. 906. Z tych to zapewne ksiy znalaz si

w Czechach biskup, który dokona obrzdu postrzyyn Wacawa
syna ksicia Wratysawa I."^) Z nich zapewno byli i pierwsi

nauczyciele w szkole sowiaskiej w Lewym Hradcu. W tyme

czasie istniaa szkoa aciska w Budcu, w której modzie cze-

ska przygotowywaa si do posug religijnych. Kilkadziesit lat

Prohoriusz 970 f 980, Proculf 986 f 995, Lambert 995 f 1014. ]
ostacie których

nie s ródami udowodnione. Piekosiski, Kod. dyp. katedry krakowskiej str. i.

Ale brak róde nie jest dowodem, e biskupów nie byo wcale. Wtpliwo za-

chodzi tylko co do szeregu i dat ich nastpstwa, tudzie obrzdu.
'") Wedug Abrahama ,.0 tem aby w Czechach istniao ju (za czasów Du-

brawki) duchowiestwo czeskie do missyi zdolne, nie moe by mowy." Organiza-

cya kocioa w Polsce, s. 15.

'»} Wyej str. 134.

^») Wyej str. 231— 233.



nauczania w tych szkoach, oywianych przykadem jednego

z uczniów ich . Wacawa, dostateczne byo aby w duchowie-

stwie Czekiem rozwin si moga niezbdna dla kapanów

owiata i uzdolnienie do wywierania wpywu na mniej owieco-

nych pobratymców. Bya wic mono wyksztacenia si w Cze-

chach missyonarzy sowiaskiego rodu, uzdolnionych do opowia-

dania Polanom ewangelii, bez pomocy Niemców. Z nich zape-

wno pierwsi missyonarze przybyli do Polski, na co wprawdzie

tylko podania wskazuj, gdy tymczasem na dowód przypuszcze-

nia, e pierwszymi missyonarzami w Polsce byli Niemcy, nawet

i poda nie posiadamy.*^) Jeeli przytern na uwag wemiemy,

e dla powodzenia missyonarzy niezbdn bya znajomo grun-

towna mowy sowiaskiej, tedy przyzna wypadnie, e do Pola-

nów przybywali pierwotnie ksia sowiascy z Czech, moe na-

wet lzacy i Chrobaci, Nie wyda si wic przesadn wiado-

mo dawniejszycli historyków o przybyciu z Dubrawk do Pol-

ski ksiy czeskiego rodu.

Biorc za on Dubrawk (r. 965), a w rok póniej za jej

porad przyjmujc chrzest (r. 966),*') Mieszko nie mia potrzeby

zapytywa na to dozwolenia ani cesarza Ottona I, ani adnego

*<•) Wedug profesora Abrahama „chrzeciastwo mogo by przeniesione do

nas tylko przez Niemców" (s. 15). „Missyonarzoni, którzy z poreki Gerona do Pol-

ski przybyli, pomocni byli kapelani Dubrawki" (s. 29). Radzibymy pozna ródo
z którego zaczerpnita wiadomo o missyonarzach z poreki Gerona do Polski przy-

byych? Byoby to bardzo ciekawe, bo wiadczyoby o pocztkach chrzeciastwa

w Polsce ju w r. 963, wiadomo bowiem, e w tym roku Gero opuci markgraf-

stwo i uda si do Rzymu, a w r. 965 umar. Niestety! Gero podobnemi sprawami
nie zajmywa sic: od Mieszka wymaga trybutu i hodu cesarzowi, umar wczeniej
ni sie Mieszko ochrzci. Jakime sposobem móg on by porednikiem przy wy
prawieniu missyonarzów do Polski ?

*•) Data przybycia do Polski Dubrawki i chrztu Mieszka w rocznikach kra-

kowskich oznaczona: an. 965 Dobrowka ad Mesconem venit; an, 966 Mesco dux
Polonorum baptisatur. Tak samo i w rocznikach wielkopolskich (Bielowski M. P.
II. str. 792). W innych rocznikach daty troch si róni, porównywajac jednak
daty i wypadki historycy zgadzaj sie, e dla oenienia si Mieszka z Dubrawk
wypada przyj rok 965, a dla chrztu Mieszka r. 966. — Porów. Roeppel. Dzieje
Polski II, Dodatek 4; Korytkowski, Arcybiskupi Gnieniescy T. I, s. 3; Abraham,
Organizac\a kocioa w Polsce s. 15.
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biskupa, móg uy ksiy z jakiej chcia narodowoci i nikt mu
ich narzuci nie móg. A poniewa do opowiadania sowa bo-

ego ludowi polskiemu przydatni mogli by tylko ksia znajcy

mow i obyczaje sowiaskie, nie wahamy sie twierdzi, e do

missyonarstwa w Polsce Mieszko posugiwa si ksimi czeskimi

bd z orszaku Dubrawki, bd póniej sprowadzonymi.

Wypadek tak wielkiej wagi, jak przyjcie chrztu przez ksi-

cia polskiego i naród jego, nie móg by tajnym ani cesarzowi

Ottonowi I, ani w Rzymie, gdzie ju od r. 965 bawia córka Bo-

lesawa I ksina Mada, zakonnica, wkrótce potem przeoona

klasztoru.*-) Nie moebnem si zdaje przypuci, aby pomidzy

przepenionemi gorliwoci o rozwój chrzeciastwa ksiniczkami

Dubrawk a Mad, nie byo stosunków i porozumienia co do

uatwienia IMieszkowi ustanowienia kocioa polskiego. S nawet

wzmianki kronikarskie o zabiegach Mieszka w Rzymie,*''') cho-

cia i niepotwierdzone innemi wiadectwami, ale s, gdy tym-

czasem o tem, aby si Mieszko udawa do cesarza o pomoc mu
przy ustanowieniu kocioa w Polsce nigdzie adnej wzmianki

nie ma.^^j Dopiero w par lat póniej, gdy ju w Polsce chrze-

ciastwo urzdowie wprowadzone zostao, w Niemczech posta-

rano si, aby koció polski przyczy do niemieckiego kocioa.

Wiadomo o tem, wczeniej od innych, zapisa w pocztku XI
w. Titmar, w tych sowach: „za przykadem Mieszki ogól na-

^-) Wyej, prypisek 52.

*'') AV Itronice Wgiersko-Polskiej zapisano: Mescho Polonorum dux chri-

stianam roborare cum suis ainplexatus fidem, missis ad romanae sedis antistilem

Leonem nomine (Leon VIII 063—965) nuntiis, apostolica fulciri benedictione ac

regio postulaverat diademate coronari. Bielowski M. P. I s. 500. Jeeliby rzeczy-

wicie Mieszko posya do papiea Leona VIII posów, lo by to wskazywao, e on

ju w r. 965 by chrzecianinem.

**) Prof. Abraham, twierdzc, e o sprowadzenie do Polski biskupa uda-

wano si do Ottona I, powiada, e „tak jak si do niego czsto udawano z Danii

i nawet z dalekiej Rusi". Organizacya sir. 33. — Tu musz zrobi uwag, e na

podobne przykady powoywa si nie mona. Pokrewiestwo Danów z Niemcami

zbliao ich apostolstwo do siebie, a proba delegatów z Rusi, aby Otton I wysa
missyonarzy, bya oszukastwem ze strony Waragów, w nadziei otrzymania hojnych

darów. Porów, wyej przypisek 38.



rodu sta sie zwolennikiem Chrystusa, Jordan pierwszy ich bi-

skup pracowa niezmiernie sowem i czynem do uprawienia win-

nicy Paskiej." *'') W innem miejscu tene Titmar zapisa, „e po

ustanowieniu przez Ottona I metropolii magdeburgskiej w r. 968,

w poczet pasterzy tej metropolii wszed Jordan pierwszy biskup

poznaski" ^^) Lakoniczna wzmianka ta nie objania ani powodu,

ani czasu w którym mianowicie stao si przyczenie biskup-

stwa Poznaskiego do metropolii magdeburgskiej,*^") ani tego

zkad si wzi w Polsce biskup Jordan i do jakiej narodowoci

nalea.^*) Zostaje zatem dla domysów obszerne pole.

e przyczenie biskupstwa Poznaskiego do metropolii ma-

gdeburgskiej stao si wedug dania Ottona I o tem nie wt-

pimy, albowiem udzielno kocioa polskiego poprowadziaby

w przyszoci do zrównania ksicia polskiego z chrzeciaskimi

monarchami Europy; mogaby powsta niepodlega monarchija

sowiaska, pocigajca do siebie ssiednie ludy pobratymcze

ze szkod Niemiec. Zapobiedz temu ze strony Ottona I wypa-

dao koniecznie;. Przyczenie dyecezyi poznaskiej do najbli-

szego mu arcybiskupstwa Magdeburgskiego , tamujc rozwój

85) Thietmar IV, 35.

*«) Thietmar II, 14. Additus est his confratribus Brandeburgensls eccle-

siae primus pastor Thietmarus ant hoc unctus, et Jordan episcopus Posnaniensis

primus.

*') Praat Korytkowski utrzymuje, e w Magdeburgu pomidzy biskupami,

skadajcymi hod nowemu swemu metropoicie „znajdywa sie take pierwszy bi-

skup poznaski Jordan, jak z podania Dytmara wnosi naley, zwaszcza, e Bogu-

chwa dobrze ^poinformowany o pocztkach biskupstwa swego poznasliiego, stanow-

czo podaje, e w r. 968 zostao ustanowione." (Arcyb. Gnieniescy I, s. Ii). Ale

Titmar, wzmiankujc o przyczeniu biskupstwa Jordana do metropolii magdeburg-

skiej, nie mówi wcale, aby Jordan obecnym by w Magdeburgu i nie objania czy

to sie stao jednoczenie z poddaniem innych biskupów pod wadze metropolity

magdeburgskiego (r. 968) czy póniej. Co si tyczy Boguchwaa, to czy w drugiej

poowie Xl[ w. posiadano dokumentalne wiadomoci o roku zaoenia biskupstwa

poznaskiego, t. j. po upywie okoo 300 lat, wtpi si godzi.

^*) Wedug Naruszewicza i dawniejszych pisarzy Jordan móg przyby

z Woch (Hisl. Nar. Pol. T. I ks. I rozd. XVIII przyp. i). — Wedug Abrahama

Jordan mó^l przyby 5 zachoJnich Nien^iec, Francyi lub Woch. Organizacya s. 34,
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swobody kocioa polskiego, poddawao najwaniejsze sprawy

narodu polskiego pod kontrole Niemców. Ale czy to odpowia-

dao widokom stolicy apostolskiej i ksicia Mieszka? Porówna-

nie faktów historycznych pozwala da nastpne objanienie. Ze

sów Titmara wida, e Jordan by ju biskupem wczeniej nim

wszed w poczet dostojników metropolii magdeburgskiej,*"; e
mianowany zosta biskupem nie przez cesarza lecz przez inna

wadz, najpewniej wprost przez stolic apostolsk, albowiem

przed ustanowieniem dyecezyi poznaskiej on by tylko bisku-

pem missyonarzem (episcopus regionarius), majcym stworzy

sobie trzod wiernych. Takich biskupów, oprócz stolicy apostol-

skiej, mogli wprawdzie mianowa metropolici, ale z piciu arcy-

biskupów niemieckich, któryby móg posa Jordana do Polski?

Kady z nich przed ustanowieniem arcybiskupa magdeburgskie-

go, (968), mia obszerne pole do dziaania w granicach swej me-

tropolii. Arcybiskup salcburgski mia na celu nawrócenie Mad-

jarów, arcybiskup moguncki mia jeszcze mass nieochrzczonych

Sowian wewntrz Germanii po nad Menem i w Turyngii,''^)

arcybiskup hamburgski nie móg da rady z ssiednimi Obodry-

tami i Lutykami poganami, a arcybiskupi koloski i spirski za-

nadto oddaleni od Polski, aby do niej missyonarzy posya mo-

gli. Prinvdopodobnie Mieszko, za porednictwem ksicia czeskie-

go, lub ksiniczki Mady, albo inn drog, stara si wyjedna

u stolicy apostolskiej przysanie mu biskupa, unikajc w tej spra-

wie porednictwa Niemców. Stosownie do jego dania przy-

sany zosta Jordan, który pocztkowo by biskupem w ogóle

polskim, a dopiero póniej, po ustanowieniu metropolii magde-

burgskiej w r. 968, w skutek dania Ottona I Mieszko musia

si zgodzi, aby Jordan uleg zwierzchnictwu arcybiskupa mag-

*") e Jordan przed intronizacya pierwszego arcybiskupa magdeburgskiego

by ju- wywicony na biskupa potwierdza to annalista Saxo: his confratribus (t. j.

biskupom) cooptavit imperator tres prius consecratos, hoc est Dudonem

havelbergensem Dudelinem brandenburgensem et Jordanum posnanensem.

^^0; O tern szczegóty beda w Tomie IV 'niniejszego dziea.
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deburgskiego. ®,') Rzecz naturalna, e Mieszko wolaby mie koció

polski niezaleny od Niemców, ale bdc liodownikiem Ottona I,

musia si do jego woli zastosowa.

Wprowadzajc chrzeciastwo Mieszko zbudowa pierwszy

prawdopodobnie koció w stolicy swej Gnienie, w r. 965 "'') i to,

wedug tradycyi miejscowej, na fundamentach zburzonej wi-
tyni pogaskiej, gdzie si dzi wznosi kolegiata . Jerzego, ale

ustanowi biskupstwo w Gnienie zakazywaa mu roztropno,

„gdy tam by na ówczas stek pogastwa, ogarniajcy jeszcze

czoo narodu, którego nie clicia drani, a duchowiestwo wy-

stawia na przeladowanie." *•') Zaoy wic biskupstwo w Po-

znaniu i dla tego Jordan od czasu przyczenia biskupstwa tego

do metropolii Magdeburgskiej, mianowa si biskupem pozna-

skim, chocia w rzeczywistoci by biskupem caej Polski, a do

mierci,"') jak równie i nastpca jego Unger a do ustanowienia

arcybiskupstwa Gnienieskiego w r. 1000. Do czasów Mieszka

historycy odnosz zaoenie w r. 96Ó klasztoru w Trzemesznie,

obsadzonego wtedy przybyymi z Werony kanonikami regular-

nymi lateraskimi."'^) Klasztor ten sta si najpierwszym przy-

tukiem cywilizacyi zachodniej w Polsce.

Dalszy rozwój organizacyi kocioa w Polsce prowadzi ener-

gicznie Bolesaw Chrobry, który wyzwoliwszy koció polski od

zalenoci cudzoziemskiej (r. 1000), wyjedna zgod Stolicy apo-

stolskiej i cesarza Ottona III na ustanowienie metropolii Gnie-

»*) Wedug pr, Wojciechowskiego katedra poznaska prawdopodobnie a do

r. 973 staa pod wadz metropolitaln arcybiskupa mogunckiego. — O rocznikach

polskich. Pamitnik Akad. Umiejt, r. 1880. T. IV. s. 2io.

^'^) O zbudowaniu kocioa w Unienie przez Mieszka wzmiankuje bezimienny

autor Passio S. Adalberti martyris, w pocztku XI w. Bielowski, M. P. I, s. 153.

9') Korytkowski. Arcybis. Gniezn. I, s. 20. — Uwag o tem, e Mieszko

zaoy pierwsze biskupstwo w Poznaniu, dla tego, e nie chcia wywoywa roz-

dranienia pogastwa scentralizowanego w Gnienie, arobi dawno Stenzel, co po-

wtórzy Zeissberg, w Miseco I, w Archiv f. Oesterr. Gesch. T. 38, s. 77.

**) Rok mierci Jordana nie jest nam znany. Pochowany on, wedug Du-
gosza, w katedrze brandenburgskiej.

8*) ukowski, praat kapituy gnienieskiej, w dziele: Archiwum Trzeme-

szeskie. Pozna, 1881, odbitka z T. XI Roczników Tow. Przyj, Nauk Pozn., s. i i 89.
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nieskiej, z trzema suffraganiami, przez co narodowi swemu

otworzy drog do owiaty chrzeciaskiej w duchu narodowym.

Rozpowieniy o tern we waciwem miejscu.

§ 50.

Stosunek Mieszka I do cesarstwa i ssiadów.

I. Przezorno w polityce Mieszka I.

Upokorzywszy sie przed cesarzem Ottonem I, skadajc mu

hod i danin, nie bdc do tego zmuszony ostatecznoci, Mie-

szko dokona czyn nadzwyczaj doniosy w dziejach Sowiaszczy-

zny nadodrzaskiej. Ledwo przemoony w boju przez Gerona,

Mieszko móg cofn si nad Odr, broni przeprawy Niemcom

na prawy brzeg tej rzeki, a w razie niepowodzenia móg ustpy-

wa w gb kraju daleko ku wschodowi przez Pozna ku Wile,

albo przez Kalisz i czyc ku Pilicy i granicom Rusi. Na tej

obszernej przestrzeni bez dróg, bez staego podwozu ywnoci,

nigdyby Niemcy nie byli w stanie ciga Mieszka, ani nawet w gó-

wnych jego grodach Gnienie i Poznaniu utrzyma zaog, pod

obaw stracenia jej przy lada poruszeniu si Sowian zaodrza-

skich. Jeeli dla przytumienia powsta Obodrytów i Lutyków,

Niemcy zmuszeni byli ciga ogromne siy, jeeli z jednymi Ka-

tarami kilka lat wojujc bez przerwy (956— 960), nie dopili

celu,^) o ile trudniej byoby im prowadzi wojn na wschód

od Odry, w kraju zupenie nieznajomym, porosym lasami, pe-

nym bagnisk i trudnych do przeprawy brodów, a przytem na-

penionym ludem bitnym, majcym pewn organizacy wojenn,

z energicznym na czele ksiciem, woli którego wszyscy posuszni

byli. Pooenie Mieszka wcale nie byo tak niebezpieczne, aby

po jednej potyczce z markgrafem Geronem, móg obawia si

o utrat kraju lub niepodlegoci. Jestemy skonni wierzy, e

») Wyej § 47, s. 25 1, 262,
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przy yczeniu móg j zachowa do mierci. Inne jednak byy
zamiary Mieszka. Oprócz zbrojnego ludu, utrzymywa on 3000

staycli wojów, „setnia których wystarczaa za dziesi secin in-

nych," ^) ale w spotkaniu si z Niemcami, przekona si, e jego

bitne rycerstwo, które troskliwie pielgnowa, nie wystarczao do

mierzenia si w otwartem polu z ogromnemi siami Niemców, po-

siadajcych organizacy wojskow, od czasów Karola W. usta-

nowion, a póniej przez Henryka Ptasznika udoskonalon.-^) Po-

j Mieszko wyszo organizacyi nieprzyjacielskiej od wasnej,

nie chcia naraa ojczystego kraju na zniszczenie, jakiemu ulegli

Zaodrzacy, z niewyczerpanemi siami jeszcze upokorzy si przed

cesarzem i w sam por przyj chrzeciastwo. Jaka to ra-

do zapanowaa na dworze Ottona I w Magdeburgu na wie,
e „król pónocy Mieszko" ^) stal si hodownikiem cesarza, chrze-

cianinem, a przez to czonkiem cesarstwa i sprzymierzecem

Niemców. Zobowiza si on paci danin nie z caego kraju,

a tylko z krainy po Wart, co rozumie wypada, z krainy, któr

podczas najazdu Gerona na Luyce (r. 963), zatrzyma z lewej

strony Odry, poza granicami dziedzicznego pastwa swego, a mo-

e i z prawej strony Odry, na pónoc od Warty, bo w t wa-

nie stron par si Mieszko, w zamiarze zblienia si do ujcia

rzeki tej do morza. •'^)

Zostawszy chrzecianinem Mieszko wyrwa ssiednim mark-

grafom powód do najedania na ziemie jego, uzyskiwa na ró-

wni z nimi nietylko udzia w sprawach cesarstwa, ale i prawo

podbijania ludów pogaskich, czego markgrafy, pomimo gorcej

chci, zabroni mu nie mogli. W oczach Niemców posiada on

-) Wedug ówczesnego podrónika Ibraima-ibn-Jakóba. Porów, dziea tego

T. II str. 678.

*) Wyej s. 239.

4) Wyej s. 273, przyp. 35-

•'') Oprócz objanie w § 48 przypisek 38, na str. 276 na dowód, e Mie-

szko wladal czci uyc, monaby przytoczy, e gdy w r. 990 ksi czeski Bo-

lesaw II napad na uyce, Czesi po nieprzyjacielska krain nad r. Supi niszczyli,

gród Niemcze nad r, Nis spalili, a Mieszko ustpi nie chcia. Thietmar. IV, 9,



wszystkie atrybuty wadzy i godnoci markgrafów, ale w rze-

czywistoci daleko wyszym by od nich. Cesarz móg nazna-

cza i zrzuca markgrafów, a on, Mieszko by „królem póno-

cy", niezalenie od woli cesarskiej. Rozumia Otto I o ile Mie-

szko wyszym by od wszystkich czonków cesarstwa, traktowa

go nie jako komesa lub markgrafa, lecz jako monego wadzc,

którego mianem przyjaciela swego zaszczyci. Wywizujc si

z przyjtych zobowiza, czonek cesarstwa, amicus imperato-

ris,") Mieszko sprowadza jednak duchowiestwo aciskie nie

z Niemiec, ale z Czech i Woch, na biskupstwo Poznaskie przyj-

muje Jordana, zgadza sie na przyczenie biskupstwa Pozna-

skiego do metropolii Magdeburgskiej, ale wpywów niemieckich

u siebie szerzy nie pozwala, klasztor w Trzemesznie obsadza

mnichami nie z Niemiec, ale z Werony. Szerzy chrzeciastwo,

ale i poganów nie oburza. Z bawochwalczymi Madjarami przez

siostr sw Adelaid, on ksicia Gejzy,') utrzymuje zwizek

poyteczny dla powcignienia dumy niemieckiej, a w razie po-

trzeby i przeciw Waragom, wzmagajcym si na Rusi, przy-

datny. Obowizek wzgldem cesarza zachowuje cile, daniny

nie odmawia, z markgrafami stara si y w zgodzie, ale kraje

z prawej strony dolnej Odry uwaa za sw posiado, posuwa

si ku morzu. Sam chrzecianin i przyjaciel gorliwego chrze-

cianina Haralda króla duskiego, z Jomsburgskimi jednak poga-

nami Wikingami, nieprzyjaciómi Haralda, zachowuje przyjazne

stosunki,*) mogli si bowiem przyda w nieprzewidzianych zaj-

*) Wedug wyraenia Widukinda, III, cap. 69.

') Jesse . . accepit uxorem de regione Polonia, de civitate Cracovia, sororem

Meschonis ducis, nomine Athleitam (Kronika wgiersko-polska cap. 3). Ten ksi
madjarski Jesse u Thietmara zowie sie Dewiuks, a w rzeczywistoci zwano go Geiz.

ona jego, siostra Mieszka, wedug Thietmara, zwala sie Bieleknegini
,

„prze-

bieraa miar w napoju zabójczym, a odbywajc podró konno, sposobem rycerskim,

raz w gniewie zapalczywym pewnego ma z rki swej trupem pooya." (Thiet-

mar. VIII, 3). O tj pani dzieje mówi, e ma krótko trzymaa i pastwem rz-

dzia. Bielowski. M. P. I, str. 21 1, 313, 498—500.
''; Twierdz Jomsburg nad r. win, rozdzielajc wysp Uznoim od wyspy

Wolina, zbudowa król duski Harald Blaatand w drugiej polowie IX w., wedjug



ciach nad doln Odr. Najwiksz zayo podtrzymuje z Cze-

chami, brata sie z nimi serdecznie, ale szczególne wzgldy grze-

cznoci okazuje markgrafowi wschodniemu Hodonowi, „w przy-

tomnoci którego nie mia w kierei wej do domu, w którym

sie on znajdywa, ani dosiedzie na miejscu, ilekro on z miejsca

powstawa,"^) ale niechno pójdzie o godno ojczyzny, o interes

narodowy, wszelkie wzgldy na stron, hart duszy wystpi, za-

grzeje do stanowczych czynów.

2. Bitwa Mieszka z Niemcami przy Cednie (r. 972). Zjazd w Kwedlin-

burgu (r. 973).

Podczas nieobecnoci cesarza Ottona I w Magdeburgu, mark-

graf „przezacny" Hodo, z nieobjanionego przez ówczesnych dzie-

jopisów powodu, zmówiwszy sie z Zygfrydem grafem na Wal-

beku, wspólnemi siami przeciw Mieszkowi ruszyli. Bitwa zasza

w dzie . Jana (24 Czerwca r. 972) w miejscu Cidini (Cedno)

zwanem.^^) Zrazu Niemcy mieli przewag, ale za nadejciem

posików pod wodz Cydebura (Czudobora), brata Mieszki, Po-

lacy stanowcze zwyciztwo odnieli. Wszyscy najlepsi rycerze

niemieccy padli na pobojowisku, udao si tylko dwóm wodzom,

Hodonowi i Zygfrydowi z podartemi chorgwiami uj z placu

boju. „Upokorzona duma niemiecka o ziemi runa."^') Dla

niektórych historyków, midzy 935 a 966 r. Jcmsburg lea o trzy mile niemieckie

od miasta Wolina, ale ladów jego nie zostao. Osiadlszy w Jomsburgu norniascy

Wikingi, u/.ywali zupenej prawie niepodlegoci, i jako poganie stali sie wrogami

króla Haralda, gdy ten wprowadza chrzeciastwo w Danii. Barthold, Gesch. von

Riigen u. Pommern, I, s. 303—4 i nastpne, tudzie rozprawa Granowskiego : Julin,

Wolin, Jomsburg w polskiem tlómaczeniu, przy wydaniu Paploskiego kroniki Hel-

molda r. 1862.

0) Thietmar. V, 6.

'<') Teraz Zehden z prawej strony Odry.

") Actuni est bellum cum Polanis, dux eorum Misico arte vicit, humiliata

Theutonum magnanimitas terram lambit, Hodo pugnax marchio laceris vexillis terga

vertit. Bruno. Vita S. Adalberti, w Bielo wskiego M. P. I, s. 194; Thietmar,

II, 19.



wyrozumienia zajcia tego, wydobywamy ze spraw ówczesnych

nastpne objanienie.

Granice marki Wschodniej, pod zarzdem Ilodona, który

dozorowa cay kraj od Nordturyngii na wschód a do Warty,

sa niepewne. Nie wiemy nawet czy dotykay gdziekolwiek do

r. Odry,'-j ale pewno, e na prawy brzeg jój nie rozszerzay sie.

Mieszko, korzystajc z bezpieczestwa, jakie mu przyja cesar-

ska zapewniaa, przeprowadza do skutku dawniejsze zamiary

poczenia pod wadz sw drobnycli ludów Pomorza. W tym

celu wojowa on, jeszcze przed r. 965, jaki lud pomorski, pra-

wdopodobnie Kaszubów,"') w tyme celu zostawa w dobrych

stosunkach z Wikingami Sigwaldem i Sweinem, którzy osiadszy

w twierdzy Jomsburgu, przy ujciu Odry, ujcie to w swych re-

kach trzymali. Ci Wikingi byli zagorzaymi poganami, co je*

dnak nie przeszkadzao Mieszkowi wyda za nich swe córki,

zrodzone zapewno z on poganek, jeszcze przed oenieniem si jego

z Dubrawk.^^) Podobne powinowactwo uatwio Mieszkowi zbli-

enie si do ujcia Odry, a przynajmniej swobodn po niej e-

glug, a do morza, co dla powstajcego pastwa Polskiego nad-

zwyczaj wane miao znaczenie. Dla zapewnienia swobodnej po

Odrze drogi, wypadao Mieszkowi najprzód drobne ludy z pra-

12) Wyej. § 48, przyp. 41, s. 278.

13^ Wydawcy pism araba Al-bekri, pod nazwa Awbaba podrozumiewaj

Kaszubów. Kunik. A.iSeKpii, s. 75.

'*) WedJug sagi ilandskiej Swein królewicz duski i Sigwaldi onaci byli

z rodzonemi siostrami, córkami Buryslawa (t. j. Mieszka I). Sigwaldi mia za

on A s t r y d , siediial w Jomsburgu jeszcze w r. 980, a w kocu X w. znowu

dowodzi Jomsburgskimi Wikingami. (Granowski, o Winecie i Jomsburgu, roz-

prawa przy wydaniu Paploskiego tlómaczenia kroniki Helmolda, str. 286, 294,

321). e pod Buryslawem wypada pójmywa Mieszka, którego sagi pomieszay

z Bolesawem Chr., to wida z Thietmara (VII, 28), który mówi, e Swein mia za

on córk Mieszka I, siostr Bolesawa, a z niej dwóci synów: Haralda i Kanuta.

Niewiadoma ta córka po imieniu, zwaa si Sigird, któr po mierci Eryka

króla szwedzkiego poj Swein. (Szajnocha. Lechicki pocztek Polski, w zbiorze

dzie jego. T. IV, s, 115), a wedug Geyer'a, Sigirda, pierwsza ona Eryka, ko-

bieta dumna, porzucona przez ma, utrzymaa znaczenie swe i wysza za Sweina.

Histoite de Suede, 1839, s. 52.
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wej strony rzeki tej pod wadze sw uj, ale w owym czasie

najsabsze nawet ludy sowiaskie, przenoszc pierwotn swo-

bod nad wszystko, nie chciay czy si w wiksze organizmy

pastwowe. Orem wic wypadao Mieszkowi otworzy sobie

do ujcia Odry drog i by moe, e z tego powodu Woli nianie,

z Wichmanem na czele, przeciw niemu w r. 967 wystpywali.

To samo zapewne byo powodem do zawici i gniewu mark-

grafa Hodona. Nie Mieszko wojn rozpocz, lecz Hodo, który

si opar u Cedna, co wskazuje, e wprzód musia przeby Odr
i wtargn do kraju nie nalecego do markgrafstwa Wscio-

dniego. Mieszko oczekiwa go u Cedna, bronic swej posiado-

ci, której, mu nikt póniej nie zaprzecza. Jeeliby Mieszko

wtargn do posiadoci markgrafa, narobioby to krzyku takie-

go pomidzy Niemcami, e nie zaniedbaliby o tern zapisa. Tym-

czasem wiadek wspóczesny Titmar wyranie powiada, e na-

jazd pocz ^przezacny" Hodo, a zatem atwo poj, e przebywszy

Odr, naruszy cudze granice i tern obrazi Mieszka, rozcigaj-

cego widoki swe na cay prawy brzeg Odry a do morza.

Bawicy podówczas we Woszeci, Otto I ze smutkiem przy-

j wiadomo o zajciu pomidzy Mieszkiem a Hodonem. Wnet

wysa do Saksonii goców, rozkazujc, aby obaj przeciwnicy,

pod utrat aski cesarskiej, wstrzymali si od wszelkicli nieprzy-

jacielskicli kroków a do jego przybycia, albowiem clicia spór

midzy nimi osobicie rozstrzygn. Przeciwnicy zachowali si

spokojnie. J^) W r. 973 Otto I powróci do Magdeburga, gdzie

przepdziwszy wita wielkanocne, uda si do Kwedlinburga.

Tam na jego wezwanie przybyli: Mieszko polski, Bolesaw II

czeski, posowie greccy, bógarscy, wgierscy, duscy i sowia-

scy, a niezawodnie musia by i markgraf Hodo. Mieszko obda-

rowany i wesoy wróci do ojczyzny,^") z czego wnie wypada,

e spraw z Hodonem cesarz rozstrzygn na korzy Mieszka.

i») Thietmar, II, 19.

>«) Thietmar, II, 20. Podobnie i Annal. Hildesheimens. s. a. 973, Ptrtz,

G. V, 62.
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Tym sposobem prawy brzeg Odry zosta obroniony od wdzierstw

markgrafów i a do mierci Mieszka, aden z nich nie mia po-

kusi sie nawet na przebycie' Odry. Modziecze ludy prawego

brzegu rzeki tej uzyskay czas do spokojnego rozwijania si i zle-

wania w jedno ciao spoeczne, które pod nazw Polski na wiat

wystpowao. Ogromna ta zasuga Mieszki bya skutkiem roz-

wanej polityki jego.

3. Zachowanie si Mieszka za panowania Ottona II (973—983).

W par tygodni po odjedzie Mieszka z Kwedlinburga, ce-

sarz Otto I ycie skoczy w Meminlewie'") (7 Maja r. 973). Na-

stpca jego Otto II, za ycia ojca wybrany i namaszczony, mo-
dzieniec pochy i swawolny, oeniony z greczynk Teofanij, nie

wzbudza ku sobie zaufania publicznego. Znaleli sie stronnicy

Henryka kótliwego, ksicia bawarskiego, którego na tron wy-

nie usiowali. Bolesaw czeski i Mieszko polski owiadczyli si

za Henrykiem, a gdy si za nim owiadczy jeszcze król duski

Harald Blaatand, Otto II znalaz si w koniecznoci prowadzi

wojn jednoczasowo z Danij, Czechami i stronnictwem Henryka

w Germanii. Harald, posikowany przez siln flot Hakona jara

norwegskiego, wpad na pogranicze niemieckie ze Szlezwikiem,

niszczy miejsca warowne, lecz gdy wodzom niemieckim udao

si pograniczne warownie duskie i pograniczne przekopy znisz-

czy,'*) z pomoc Sowian,'**) Harald zmuszony zosta do zawar-

1") Pogrzebiony w Magdeburgu. Thietmai, II, 27.

'*) Thietmar, III, 4. Wzmiankowane przekopy s póniejsze Danewirke.

*®) W pónocnych sagach zachowao sie podanie, e podczas wojny Haralda

z Ottonem II, ostatniemu, przy zdobyciu pogranicznych warowni duskich, pomagali

Sowianie, pod wodz króla Buryslawa. (Wigger. Mekl. Annal. s. 40). Któ jest

ten Burysaw? Historyk duski Suhm (Ilf, s. 172, 188) domyla sie, e podania

pomieszay Mieszka polskiego z Bolesawem Chr. i e wzmiankowany Burysaw moe
by Mieszkiem. Podobne zdanie podziela Barthold (Gesch, v. Riigen, t. I, s. 292),

po czci i Szajnocha (Lechicki pocztek Polski, w ogólnym zbiorze dzie jego,

r. IV, s. 189). Giesebrecht (Wend. Gesch. I, 213) odrzucia zupenie Buryslawa,

jako osobisto wymylon. Pawiski (IIo.iaScKie CiasaHe, s. 102) przypuszcza, e



cia pokoju i skoni si do szerzenia chrzeciastwa w swym

kraju -^) (975). Trudniej sza sprawa z Henrykiem bawarskim,

który, umknwszy z pod mocnej stray (r. 976), znalaz obroc
w ksiciu czeskim Bolesawie IT.-^) cigajc Henryka, Otto II

wpad do Czech, niszczy kraj, lecz gdy nadcigajce mu posiki

bawarskie Czechowie w pie wycili pod Pilznem, Otton II spie-

sznie cofn si do Bawaryi niszej --) i dopiero w nastpnym

roku udao mu si schwyta Henryka w Paso wie. -•^) Wojna

z Czecliami tem si jednak nie skoczya. Otton II powtórnie

napad na Czechy (r. 977)-') i dopiero w r. 978 nastpio midzy

nim a Bolesawem II pojednanie.-'^)

W cigu tej dugiej sprawy Mieszko nie wystpuje otwar-

cie: dziaa on tylko przez swych sprzymierzeców. Dla niego

wreszcie byo obojtne kto zostanie cesarzem: Henryk czy Otto II,

bo obaj byli Niemcy, Sowianom nie yczliwi. Waniejsze byo

zaburzenie pomidzy Niemcami, bo to przeszkadzao im szkodzi

Sowianom. Mieszko korzysta z pooenia swego i jako czonek

cesarstwa wystawi kandydata, który mu si zdawa by lepszym,

a gdy si kandydat ten nie utrzyma, mia mono na równi

z innymi czonkami cesarstwa zoy hod Ottonowi II, aski któ-

ten Buryslaw móg by królem Ranów, którzy jeszcze za Ottona I byli sprzymie-

rzecami Niemców.

-") Dahlman. Gesch. von Diinemark, s. 83.

-') A. 976 Heinricus ciux Bawariorum, honore et communione privatus, Boe-

miam fugit. Thietmar, III, 5. — W Annal. Hildesh. a. 976 Heinricus dnx Baiowa-

riorum, sua potestate depositus et excommunicatus, degit cum Sclavis. — AVtedy od

Bawaryi oderwana zostaa Karyntyja, która odtd stanowia osobne ksistwo choru-

tafiskie (karyntyjskie), a uszczuplona i osabiona Bawarya oddana zostaa Ottonowi

szwabskiemu.

"-) Thietmar, III, 3, 5. Annal. Weisenburg. a. 975 imperator Bcheimos

vastavit et c.oncremavit, Pertz. V. 63.

2^) Thietmar, tame.
-*) Annal. Lambertii. a. 977 Otto imperator cum magno exercitu perrexit ad

Beheim et maximam partem de terrae illius concremavit. Pertz, V, 63.

-•5) Annal. Lambertii. a. 978 ad imperatorem Ottonem venit in pascha Bo-

lizlawo, qui honorifice susceptus magnisue muneribus ab imperatore oneratus rediit

domum. Pertz. V. 63.

Tom III. 21
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rego nie straci. Zostawa na stronie, oczekujc wypadków,

w które tak obfite b3'lo krótkie panowanie Ottona II. Ledwo si

bowiem sprawi Otto II ze stronnictwem Henryka bawarskiego,

a ju musia spieszy na wypraw do Francy i, stolic którój Pa-

ry oblega w r. 978. Wkrótce potem, zajty myl podniesienia

wietnoci dworu cesarskiego, na wzór dawnycli imperatorów

rzymskicli, Otto II przejwszy si ideami rzymskiemi i zamierza-

jc ca polityk skoncentrowa w Rzymie, uda si w r. 980 do

Wocli i wicej ju do ojczystej Saksonii nie wróci. Sprawy

sowiaskie tak pilnie strzeone przez Ottona I, szy teraz w za-

pomnienie. Sprawy te cesarz zostawi markgrafom i biskupom,

którzy wedug wasnej woli poczli Sowiaszczyzn rozrzdza.

Mieszko sta w odwodzie.

Powstanie Sowian zaodrzaskich w r. 983.

Niepodlego.

I. Wielkorzdcy Sowian nadabskich (980—982). Sprawa biskupa

Wagona z ksiciem Mciwojem obodryckim.

Synny niszczyciel Sowian dolnej aby, ksi saski Her-

man Billing, na kilka tygodni przed mierci cesarza Ottona I,

umar i Kwietnia r. 973, w kltwie biskupa werdeskiego da-

wniej rzuconej.^) Po nim nastpi syn jego Benno, niepo-

mierny zdzierca Sowian.-) By to m, wedug zdania Niem-

ców, dobry, silny, wyjwszy tylko, e wyrodziwszy si od ojca,

drczy lud swój zdzierstwami.*^) Ssiad jego markgraf pó-

nocny Tiadryk syn z niepomiernej dumy, zdzierstw i okru-

ciestw. •*) Trzeci kolega ich, markgraf wschodni „czcigodny"

>) Thietmar, II, 20.

2) Wedug Thetmara (II. 20) synem Hermana Billinga byl Bernard, a we-

dug Helmolda (T. 13) Benno, synem Ictórego byl Bernard I. 16,

3; Helmold, I, 13.

*) Thietmar, III, lo; Helmold, I, 16.



Hodo, wiadomy ju ze sprawy z ksiciem Mieszkiem, nie mniej

od innych chciwy zdobyczy i bogactwa. Pasterzem metropolii

Magdeburgskiej, po arcybiskupie Adalbercie (f 981), zosta! Gizi-

ler, podejciem i oszukastwem dobiwszy si wysokiej godnoci.

Znany on w dziejach ze zniszczenia biskupstwa Merzeburgskiego

(r. 981), przez chciwo zabrania dóbr onego na wasne rozporz-

dzenie;^) nabyciem dochodów z kupców i obrzezaców ydów^

tudzie faciend tych dochodów na inne poytki dla siebie.*')

Tacy tó wielkorzdcy mieli nawraca i cywilizowa podbitych

poganów. Nieobecno Ottona II w Germanii, podniosa wadze

ich na stopie udzielnych panów% absolutnie rzdzcych w powie-

rzonych im krajach, bez najmniejszego ograniczenia namitnoci

i naogów swych.

Biskupem starogardzkim po Egwardzie zosta _Wago, ma-

jcy ,.piekn" siostr, której ksi obodrycki jMciwoj, Billugiem

przezwany,') w cze ojca chrzestnego Hermana Billinga, zada
w zamcie. Przyjaciele biskupa radzili mu, e nie warto tak

pikn pann wydawa za nieokrzesanego i dzikiego czowieka.

Mciwoj za, nie zwaajc na obelgi, nie przestawa prob swoich

ponawia, a biskup, obawiajc si, aeby ztd jaka szkoda dla

kocioa nie wynika, siostr mu swoj odda w zamcie (r. 973).

Z maestwa tego zrodzon Hodik wuj biskup odda do kla-

sztoru, a gdy tam wywiczya si w pimie witem, uczyni j
ksieni klasztoru panien w Mikilinburgu, chocia na to lat po-

trzebnych nie miaa. Brat jej starszy Mieczysaw, z innej matki,

chocia pozornie chrzecianin, ale w duszy poganin, z przykro-

ci patrzc na to, obwinia ojca, e za nowostkami si ugania

i nie bojc si praw ojczystych odstpywa, najprzód oeni si

z Niemk, a potem jeszcze córk do klasztornej klauzury odda.

5) Thietmar, III, q.

«) Thietmar, VI, I2.

') Helmold nazywa go Billugiem, nie wymieniajc imienia, ale u Widukinda
(nr, c. 68), pod r. 966 wzmiankuje sie ksiae obodrycki Mciwoj, który nie innym
jak tym samym Billugiem by musi.

21*
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Czsto draniony przez syna, Mciwoj chwia sie pocz i zamy-

la! o odepchniciu pojtej maonki, ale z obawy Sasów, zwle-

ka swój zamiar. Raz gdy biskup, zwiedzajc sw dyecezy,

przyjecha do Mikilinburga, ksi, udajc dla Wagona wielk

przyja, dzikowa mu za dobrodziejstwa i porednictwo u ksi-

t saskich, prosi jednak, aby naleny biskupowi podatek w ziemi

Obodrytów,''; pozwoli wybiera na utrzymanie siostrzenicy bi-

skupiej ITodiki. Lecz eby biskup nie poniós przez to straty,

prosi go ksi wybra sobie woci oprócz tych, które z nada-

nia cesarskiego, w ziemi Obodrytów posiada. Biskup, nie spo-

strzegajc podstpu, który ten „najchytrzejszy czowiek" piknemi

sowami osoni, bez zwoki na prob przysta. Wybra sobie

najobszerniejsze wsie, rozda osadnikom ziemie do uprawy i po-

wróci do ziemi Wgrów, gdzie mia dwa dwory: jeden w Bo-

owie,'*) drugi nad r, Trawn w miejscu Nezenna/*^) z kaplic

i domem murow'anym. Tymczasem Mciwoj z synem podstpne

zamiary poczli do skutku przyprowadza. Mciwoj podsya sugi

swoje kra konie i tajemnemi rozbojami niszczy mienie osa-

dników^ przez co zamierza pozbawi biskupa praw i do dzie-

siciny i do posiadoci, a uszczuplajc dochody jego, przyprowa-

dzi koció do upadku. Biskup, przybywszy do ziemi Obodry-

tów, z przeraeniem dowiedzia si o wszystkiem. Stara si

zmikczy szwagra swego podchlebstwami, dodajc, e jeli si

nie opamita, cignie na siebie gniew nie tylko boy, ale i ma-

jestatu cesarskiego. Mciwoj obudnie zarzuty odpiera, skada-

jc ca win na otrów, którzy przychodzc z ziemi Ranów, lub

Weletów, nawet jego posiadoci nie oszczdzali, dla powstrzy-

®) Od kadego puga, t. j. od dwóeh woów lub jednego konia, miar zboa,

40 motków lnu i 12 sztuk pienidzy drobnej monety, oprócz tego jeden pienidz

nalea sie temu, kto podatek wybiera. Helmold, I, 14.

*•) Buzu wie w Holsztynie, nad jeziorem Bloskiem (Plona) i dzi jeszcze

nazywa si Bozow, w sowiaskiej formie Boow. W tej wsi przy liociele . Pio-

tra, kronikarz Hemold w XII w. proboszczem byl.

^°) U Helmolda X e z e n n a , dzi G n i s u u. Widocznie w tel^scie opusz-

czona •jloska C. z rlodatiiieni której otr/.ymalibymy: Gnezeniia = Gniezno.

I
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mania za ich obieca da pomoc i rade. Gdy za biskup odje-

cha w przel^onaniu, e spór zaatwi, po wociach jego rozpo-

czy si poary, a osadnil^om pogroono mierci, jeliby jalc

najspieszniej siedlislc swych nie opucili. Zamieniwszy tym spo-

sobem woci bisl^upie w pustyni, Mciwoj odpdzi od siebie

siostr biskupa, nie obawiajc si zemsty Sasów, zaprztnitych

cakiem sprawami Ottona II we Woszech i nic przeciw Sowia-

nom nie mogcym przedsiwzi. Jeden tylko ksi saski

Benno ") zachowa „saby cie wadzy" nad Sowianami.

Zwrot polityki ksit obodryckich do dawniejszego po-

rzdku rzeczy podnosi stronnictwo ludowe, pogaskie, Mciwoj

Billug, cho y jeszcze, straci znaczenie: synowie jego Mieczy-

saw'-) i Mciwoj syn przewodniczyli ludowi. Po niejakim cza-

sie Mciwoj syn, idc za przykadem ojca, zada dla siebie rki

Niemki, synowicy ksicia saskiego Bernarda, a dla okazania si

godnym jej, uda si z ksiciem do Woch z tysicem wojo-

wników.'"^) Wiodc rodaków swych gin za obc spraw w da-

lekich krajach, Mciwoj nie podejrzywa, e czyni to w wigilij

prawie narodowego powstania.

2. Powstanie Sowian w r. 983.

Ucisk, okruciestwa i zdzierstwa markgrafa Tiadryka

i ksicia saskiego Bernarda, a przytem nierozsdek obu, przymu-

siy Sowian do powstania. '^) A gdy Bernard z wojskiem wypra-

wi si do Woch, Sowianie jednomylnie postanowili wzi si

do ora. W tern dochodzi do nich wie o poniesionej przez

Ottona II strasznej klsce pod Basenteo w Kalabryi (13 Lipca

r. 982). Zgin tam cay kwiat rycerstwa niemieckiego i „nie-

wypowiedziane mnóstwo komesów, których imiona Bogu s tyl-

ko znane."' Tysic wojowników sowiaskich Mciwoja, take

1') Helmold I. 14.

12) Wedug Helmolda (I, 16) Mizzudrag.
i'') Helmold, I, 16.

1') Thietmar, III, lo; Helmold I. 16.



polegli. Sam cesarz Otton II dosta sie do niewoli kupcom grec-

kim i zawdziczajc jedynie powiceniu si onierza sowia-

skiego elenty, nie zosta jecem cesarza wschodniego.^'')

Wie o tej klsce dodaa Sowianom nadziei do uwolnienia

si z pod przemocy niemieckiej. „Zbrodnicza sprawa w dniu

29 Czerwca r. 983 pocza si od wycicia zaogi w Hawelbergu

i zburzenia tame stolicy biskupiej. W trzy dni potem, o go-

dzinie porannej, gdy na prymaryj dzwoniono, uderzy spikniony

tum Sowian na biskupstwo Brandenburgskie, przed którym

trzeci z rzdu biskup tej katedry Wolkmer wczeniej, obroca

za jego Tiadryk z rycerstwem, w dniu napadu, spieszn rato-

wali si ucieczk. Kler cay pojmany zosta a Dodilo, teje sto-

licy pasterz z rzdu drugi od swych poddanych zaduszony i od

trzech lat zoony w grobie, dobyty z trumny i z szat kapa-
skich, przez psy zajade odarty, poczem do grobu cinity na po-

wrót ; cay skarbiec kocielny poszed na pastw rabusiów i krew

wielu niewinnych polaa si okrutnie. W miejsce Chrystusa ry-

bitwy czcigodnego Piotra, znowu rozliczne boyszcza z diabel-

skiem odszczepiestwem czczone by poczy, a przewrót ten

opakany nietylko wród pogan, lecz i w chrzecianach znalaz

poparcie." ^'')

Powstanie rozlao si szerokim potokiem od aby do. Odry.

Powróci i IMciwój syn z Woch, lecz synowicy Bernarda nie

dosta.^') Sprawa narodowa trafia do przekonania jego: stan

1'') Thietmar, III, 12, powiada, e onierz ten zwal sie Henrykiem, a po

slowiasku Zolunta.

1") Thietmar, III, 10.

'') Wedug Helmolda, Mciwoj powróciwszy z Woch, da piknej lisi-

niczki stosownie do obietnicy, ale markgraf Tiadryk udaremni ten zamiar, mówic,
e pokrewna ksicia za psa wydan by nie moe. Potem opamitawszy sie marlc-

graf posa za Mciwojem posów, aby zawar maestwo, lecz ten niby odpowie-

d/,ial: „Wielkiej -wdzicznoci za nasze usugi doznalimy, e ju nas nie za ludzi,

lecz za psów uwaaj. A jeeli pies jest silny, to i ukszenia jego bd bolesne."

Potem Mciwoj udawszy si do Ratary, oznajmi Sowianom o doznanej zniewadze

i powiedzia, e Sowianie w jzyku Sasów psami si nazywaj. A oni rzekli:

„wedug zasug swoich cierpisz, gardzc bowiem swymi wspóplemiennikami, umilo-
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na czele powstania. Tum Sowian pomorskich, cignc ku Sta-

rogardowi (w Wagryi), mordowa chrzecian, z ziemia równa

kocioy. Obodryci, zajwszy Starogard, szedziesiciu ksiy

wymordowali i na widok publiczny wystawili. Innych wielu

chrzecian (Niemców), jak bydo pomordowano. Rozszalay tum

nie zna granic: pali, niszczy wszystko, co byo chrzeciaskie,

niemieckie, zburzy wszystkie co do jednego kocioy, ksiy

i sugi kocielne wymordowa, ^^) A gdy na ziemi ojczystej wro-

gów nie stao, tum rzuci si na Nordalbingij, któr spusto-

szywszy mieczem i ogniem, pod wodz Mciwoja napad na Ham-

burg."*) Tymczasem brat Mciwoja Mieczysaw Bogu powicon
siostr sw Hodik porwa z klasztoru panien w Mikilinburgu

i „wszetecznym zwizkiem maeskim" poczy j z niejakim

Bolesawem. Inne dziewice, które tame znalaz, albo za onie-

rzy swoich powydawa, albo do ziemi Lutyków lub Ranów roze-

sa. Klasztor Mikilinburgski pustk pozosta.-*') Na wschód od

aby chrzeciastwa ladu nie zostao.

Trwoga krwawego powstania Sowian przeraa Niemców

i zwiksza si jeszcze napadem Czechów, pod wodz grafa sa-

skiego Dedi z Wetinu do vSerbska, pomidzy Solaw a Mod
(Muld) r, 983. Powstanie wybuchneo na zachód od aby i a
do Turyngii signo. Markgraf misznieski Rikdag uciek, wa-

wale ród Sasów wiaroomny i chciwy. Przysi nam, e ich opucisz, a my z tob

staniemy. I przysig im. Poczem Sowianie powstali. — Legenda ta we dwa wieki

prawie po zaszych wypadkach, opowiedziana przez Plelroolda, tchnie wicej poe-

zyj, anieli rzeczywistoci. Mciwoj ksi obodrycki idzie do Lutyków i w Ka-

tarze skary si na wyrzdzon mu zniewag. Czemu nie uda si wprost do swego

kraju, gdzie brat jego Mieczysaw, zapalony poganin, móg go wesprzy? Czy pra

wdopodobnie, aby Lutycy rozpoczli wojn w celu pomszczenia zniewagi ksicia

obodryckiego, w obec odwiecznej nienawici midzy rodzinami ksit lutyckich

a obodryckich. Ubarwienie w poetyczne formy sprawy tej, widoczne. A jednak nie-

którzy dziejopisowie powie Helmolda przyjmuj za czyst prawd.

1^) Helmold, I, 1 6.

'0) Wedug Helmolda napad na Hamburg uczyni Mciwoj, a wedug Thiel-

mara (III, il) Mestwin wódz Obodrytów.

20) Helijold, I, 15.
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dze rzdowe i kocielne wymordowane. Pogastwo z ca moc
odywszy, szczkiem ora napenio brzegi Solawy, która ju od

kilkudziesiciu lat osadzona przez niemieckie warownie, zaogi

i kocioy, zdawaa si pyn wród spokojnego kraju niemiec-

kiego. Okazao si jednak, e i tam duch zemsty gboko w ma-

sach ludnoci miejscowej nurtowa. Wnet stolica biskupstwa y-
czaskiego zlupiona, pierwszy biskup tego kocioa Hugo szuka

ocalenia w ucieczce, klasztory i kocioy z ziemi zrównane. Po-

wstacy gnali Niemców przed sob „jak poche jelenie roz-

pierzche", a wpadszy do Kalwe nad Solaw, spldrowali tam

synny klasztor . Wawrzyca,-^) w którym znajdowaa si córka

markgrafa Tiadryka Oda, póniej ona ksicia polskiego Mie-

szka L--) Panowanie Niemców upado i z lewej strony aby,

a do Solawy.

3. Bitwa nad r. Tonger (983) i skutki jej.

Gdy nareszcie wszystko, co byo niemieckie zburzone zo-

stao, a szal pierwotny przeszed, miejscowe powstania Sowian

zlewaj si w jedn mas, organizuj si do walki z siami ce-

sarstwa, zgromadzonemi w Saksonii. Sowianie teraz nie cze-

l<aj, jak dawniej, nim Niemcy zbior si z siami i do ich ziemi

wkrocz, lecz zgromadziwszy wicej 30 legijonów pieszych i kon-

nych wojów, skadajcych z gór szedziesit tysicy ludzi, pod

21) Thietmar, III, ii.

-•) Czy w tym czasie porwana bya z klasztoru Oda i do Polski zawieziona

na on Mieszkowi I, jak mniema Bartoszewicz (Hist. Pierwotna Polski, I, 364), czy

póniej — nie wiadomo. Thietmar, wzmiankujc o pojciu przez Mieszka Ody „bez

udzielenia sobie kanonicznego na to zezwolenia", zamilcz jakim sposobem z kla-

sztoru wydoby Mieszko Od. „Wielka jej bya zo przenoszc rycerskiego ma
nad oblubieca niebieskiego, nie podobao si to wszystkim zwierzchnikom ko-

cioa... Ale przez wzgld na dobro ojczyzny i niezamcenie pokoju
upragnionego, nie przyszo z tego powodu do zerwania z ksiciem
polskim, posuyo raczej do utwierdzenia z nim na nowo pod ten czas zachwia-

nych stosunków. Przez Od bowiem zwikszy si poczet zwolenników wiary Chry-

stusa, mnóstwo jeców wojennych do ojczyzny wrócio, spady pta z nóg wi-
niów"... (Thietmar, IV, 36).
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przewodnictwem swych boków i grajków, miao cign, do

kraju Sasów, przy odgosie trb przechodz ab i po lewej

stronie jej, w pobliu r, Tongery, gotuj sie do boju. Opodal

Niemcy zgromadzili wojska pod wodz arcybiskupa magdeburg-

skiego Gizilera, biskupa halbersztadzkiego Hiliiwarda, markgrafa

Tiadryka, komesów Rikdaga, Hodona, Binizona, Fryderyka, Du-

dona, Zygfryda ojca kronikarza Titmara i wielu innych. Z roz-

witem dnia sobotniego, Niemcy wysuchawszy mszy witej

i pokrzepiwszy dusze niebiaskim sakramentem, ruszyli na wro-

gów przeciw nim postpujcym. Szczegóów bitwy Niemcy nie

opisali, ograniczajc si wzmiank, e „tylko garstce Sowian do-

zwolili schroni si na poblizk wyyn," -3) ale ich nie cigali,

a za nadejciem nocy Niemcy „opodal od nich pooyli si obo-

zem." Nazajutrz wojsko niemieckie odeszo do domu „z wyjt-

kiem trzech tylko brakujcych do liczby." 2*) Widocznie, e bi-

twa bya nierozstrzygnion, a niemieccy pisarze woleli zamilczy

o tem. Sowianie wprawdzie nie zdoali opanowa niemieckich

warowni nad ab, ale widocznie mieli w boju powodzenie, bo

Niemcy ciga ich nie mieli, ani przej za ab, coby nieza-

wodnie nastpio, gdyby Niemcy odnieli zwyciztwo. Wszak

zdziercy Sowian Tiadrykowi i kolegom jego markgrafom: Ho-

donowi wschodniemu i Rikdagowi misznieskiemu chciaoby si

prdzej wróci do wadzy i dóbr swoich, a jednak o tem po bi-

twie nad Tonger pomyli nawet nie mieli. Panowanie nie-

mieckie w Sowiaszczynie pomidzy ab a Odr runo, chrze-

ciastwo zniko, cze dawnych bogów odya z tak moc, e
nawet sam Mciwoj obodrycki zmuszony zosta uciec do Niemców

za ab. 25)

23j Thietmar, III, ii. Annal. Saxo s. a. 983 in loco qui Belxem dicitur,

porów.: Raumer, Regesta, s. 61; Wigger, Meklem. Annalen, s. 42. Pod nazwa

Belxa wypada podrozumiewa: Bia ziemie. Wyej. T. II, s. 148, 176.

21) Thietmar, III, u.

25) Adam Bremeski. II, 31. Helmold I, 16. Uciek do Bardów, t. j. do

Bardengau.



Wiedzieli wspóczeni Niemcy, e jak ksiae saski Bernard,

tak równie i markgraf Tiadryk, odznaczajc si niepomierna

chciwoci, drczyli Sowian zdzierstwem i rónemi okruciestwa-

mi,-'') a jednak dopiero w skutek powstania Sowian (r. 983) ce-

sarz Otto II pozbawi markgrafa godnoci i caego dziedzictwa.

Cesarz zamierza poprawi stan rzeczy, zwoa sejm w Weronie,

na którym Henryk bawarski uwolniony z wizienia i do rzdów

Bawaryi przywrócony zosta. Na tyme sejmie cesarz wymóg,

e syna jego maoletniego Ottona III na przyszego cesarza wy-

brano, ale wicej niczego zrobi nie móg. Zmar on w Rzymie

7 Grudnia r. 983 wanie w tym samym czasie, gdy Sowia-

szczyzn straci. W jednem tylko Misznie zaoga niemiecka bro-

nia si jeszcze. Pozbawiony godnoci i dochodów markgraf Tia-

dryk, zosta prebendarzem w Magdeburgu i tam wkrótce potem

umar, z mierci (r. 985), jak na to zasuy.-^)

§52.

Obodryci i Lutycy broni niepodlegoci swej do

koca w. X. Niemcy trzymaj si w Misznie.

I. Usiowania Niemców do odzyskania straconej Sowiaszczyzny. Zdo-

bycie przez Czechów Miszna (r. 985) i ustpienie go Niemcom.

Dwa wieki Niemcy wytali siy swe w celu opanowania

ziem sowiaskich pomidzy ab a Odr; misyonarze niemiecko-

aciscy nie szczdzili pracy ku zespoleniu Sowian przez koció

z cesarstwem; zdawao si nawet, e ju utrwalili chrzeciastwo

i ustanowili koció, sugi którego liczyli z pomidzy siebie tylu

26) Thietmar, III, lo; Helmold, I, i6.

-'') Theodericus dux et marchio dignitatein perdidit, sucedente sibi Lothario,

parte Werinharii, postciuam Slavi ecclesias in Branneburch et llayelbergam destru-

xerunt et relapsi sunt denuo ad paganismum. Annal. Saxo.

Theodericus marchio Slavorum depulsus ab honore et hereditate prebenda-

rius apud Magdeburg maa morte, ut dignus fuit, vitam finivit. Adam Brem. II, 31

Helmold, I, 16. Data mierci Tiadryka w annaach kwedlinburgskich i t. d, zapi-

sana pod r. 985. Rauraer, Regesta, s. 63.
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ju mczenników, e wedug sów kronikarzy, na spisanie ici

ledwoby caa ksiga wystarczya;^) cesarze i papiee pozatwier-

dzali niemao biskupstw, pobudowali wiele klasztorów, liojnie

opatrzonych w docliody i wygody ycia, lecz wszystko to za je-

dnem poruszeniem si ludów sowiaskich w r. 983 zniko, jakby

sen. Dawna cze bogów i swoboda gminna zakwity znowu od

Solawy a do Odry. Czy cesarz i koció mogli na to oboj-

tnie patrzy? Godno ich cierpiaa na tern wiele, ale stracenie

daniny, kontyngensów wojennych, licznych dóbr duchownych

i wieckich, rozmaitych podatków i poborów w pienidzach

i w naturze stokro boleniejsze byy. Niechby wreszcie biskup-

stwa zaoone dla Sowian i nie istniay czas jaki, byoby to

jeszcze znone, lecz arcybiskupstwa Magdeburgskie i Hamburg-

skie bez rodków, które na ich utrzymanie dostarczali Sowia-

nie, istnie nie mogy. Niepodobiestwem byo dla cesarstwa

i administracyi kocielnej wyrzec si tego, co im z rk wypado.

Przemyliwali wic Niemcy nad odzyskaniem straty: czas jednak

nie by dogodny ku temu.

Nastpca Ottona II, maoletni Otton III, zostawa pod opiek

Henryka ksicia bawarskiego, który zamierzajc sam usi na

tronie, robi sobie stronników. Wspar go dawny przyjaciel ksi
czeski Bolesaw II, a Mieszko polski, yczc sobie zachowa z cesa-

rzem dobre stosunki, przychyla si do wyniesienia na tron Hen-

ryka, tem bardziej, e ostatni majc przeciw sobie silne stronni-

ctwo Ottona III, musia dla Sowian by powolnym. Na zjedzie

w Kwedlinburgu r. 984, podczas wit wielkanocnych ksita
Mieszko, Bolesaw II i Mciwoj obodrycki wspólnie z innymi du-

kami pastwa Niemieckiego, zoyli Henrykowi przysig wier-

noci.'-) Tymczasem stronnictwo Ottona III pod przewodnictwem

ksicia saskiego Bernarda i markgrafa Tiadryka, domagajc si

1) Helmold, I, 16,

-) An. 984. Heinricus pascha Quidilingeburg festivis peregit gaudiis . . . Hue

Miseco et Mistui et Bolizlovo duces cum caeteris ineftabilibus confluebant, auxilium

sibi deinceps ut regi et domino cum juramentis affirmants. Thietmar, IV, 2,



wydania mu maoletniego Ottona 111, przycisno Henryka tak,

e on musia ratowa si ucieczka do sprzymierzeca swego Bo-

lesawa II, Z Czech, pod zason wojska danego przez Bolesa-

wa II, Henryk przez krainy Nianów i Glomaczów przeprowa-

dzony zosta do Mogilna, zkd z przybyymi do niego Niemcami

pocign dalej do Magdeburga. Rycerz bolesawowski Wagio,

który przeprowadza Henryka, wracajc do Czeci, stan pod

Misznem, a porozumiawszy sie z mieszkacami, wezwa Fryde-

ryka wassala markgrafa Rikdaga, który wówczas sprawowa

rzdy w ISIagdeburgu, aby dla porozumienia si wyszed do ko-

cioa za miastem pooonego. Wyszed z miasta burggraf Rik-

^^§"'^) „rycerz wyborny", lecz zdradziecko przez Czeciów schwy-

tany u rzeki Triebaczy, ufno sw zbytni yciem przypaci.

Misznc przez zaog czesk zajte, stao si posiadoci i miej-

scem pobytu Bolesawa II'') (r. 985). Oswobodziwszy si od Niem-

ców Misznianie wygnali od siebie miejscowego biskupa Wolkol-

da, który w Moguncyi szuka przytuku,-^) a potem czas niejaki

sprawowa w Pradze urzd biskupa, zamiast Wojciecha, gdy ten

do Rzymu odjecha.^)

Opanowanie przez Henryka kótliwego wadzy najwyszej

w Germanii byo na rk Sowianom, lecz Henryk niedugo cie-

szy si t wadz. Stronnictwo maoletniego Ottona III wzio
przewag. Matka jego Teofanija energiczna i stanowcza, rzdy

pastwa w imieniu czteroletniego syna obja. Ksitom so-

wiaskim wypadao zmieni polityk. Jako na wita wielka-

nocne w r. 985 do Kwedinburga z dworami swymi przybyli Bo-

lesaw II i Mieszko, a po odbyciu caego obchodu, wedug da-

^) Wezwany byl Fryderyk, a zabity Rigdag; widocznie jakie pomiszanie

imion u Thietmara (IV, 4). Komentatorowie jego zauwaali, e byo dwóch Rikda-

gów, jeden: marchio in Merseburg commorans, drugi civitatis

Mini custos. Porów, kronika Titmara, przekad polski Komarnickiego. Zy-

tomirz. 1861, s. 98.

*) Thietmar, IV, 4.

B) Thietmar, IV, 5.

«) Wyej s. 303.

1



nego przepisu, hojnie obdarowani do domu wrócili. ,,W dniach

onych, IMieszko skadajc hod ulegoci Ottonowi III, podarowa

mu wielbda," ') poczem dwie wyprawy pod jego rozkazami od-

by,^) przeciw Sowianom ,.zamieszkaym na wschodzie," ^) t. j.

Lutykom, ssiadom pastwa Mieszka w latach g86 i 987. ^^j

Pojednawszy sie z Ottonem III, ksi czeski Bolesaw II

w Kwedlinburgu (985), musia opuci niezadugo przedtem zdo-

byty gród Miszno. Urzd markgrafa misznieskiego, z powodu

mierci Rikdaga, zaj Ekhard (r. 985). Wkrótce potem i wy-

gnany z Miszna Wolkold powróci do swej dyecezyiJ')

2. Zwada pomidzy ksitami Bolesawem II, a Mieszkiem I r. 990.

Tymczasem Niemcy ujarzmiaj Milczanów.

Do zjazdu w Kwedlinburgu r. 985 Mieszko i Bolesaw II,

wspierajc stronnictwo Henryka bawarskiego, trzymali si jedna-

kowej polityki i yli z sob w zgodzie. Póniej poczyna si po-

midzy nimi nieporozumienie, którego powodów bliej nie zna-

my. By moe Mieszko, biorc udzia w wyprawach Ottona III

w roku 986 i 987 przeciw Lutykom, którzy od dawna zostawali

z Czechami w przyjaznych stosunkach, obrazi tem Bolesawa,

by moe widoki obu ksit na rozszerzenie sw^ej wadzy w Sl-

") Thietmar, IV, 7. "Wedug uwagi Lelewela, Mieszko podarowa Otto-

nowi III wielbda dopiero w r. 986. Polska wiek. redn. T. II, VI, 9. Porów,

niej cytat 9.

8) Thietmar, IV, 7.

^) Ibid. IV, 8. Annal. Quedlinb. a. 985. Sa.Kones Sclaviam invaserunt, qui-

bus ad supplementum Misaco cum magno exercitu venit. An. 986. Otto rex cum
magno exercitu Saxonum perresit in Sclaviam, ibique ad eum venit Misaco cum mul-

titudine nimia, obtulitque ei unum camelum et alia xenia multa, se ipsum etiam subdit

pote.stati illius. — Wzmianki o Mieszku powtarzaj si dosownie w Annales Hildes-

heimens. s. a. 986. Pertz, M. G. V, 67.

1") Annal. Quedlinb. a. 987. Saxones Sclaviam iterum invaserent et ad ulti-

mum ipsi Slavi regis ditioni subduntur, et castella juxta Albiam flumen denuo re-

staurata sunt. Rónice dat dwócli wypraw Mieszka przeciw Lutykom pogodzi tru-

dno. Zdaje si, e odbyy si w atach 986 i 987.

1') Thietmar, IV, 5, Hok mierci Rikdaga 985 oznaczaj annay kwedlin-

burgskie, Saxo i nekrolog fuldeski. Wigger, Mekl. Annal. 43.
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sku i uycach postawiy ich przeciw sobie tak, e z przyjació

wrogami sie stali. Bd co bd zwad rozpocz Bolesaw II,

najechawszy nalece do Mieszka kraje na pograniczu lska
i uyc. Oba przeciwnicy szukali sprzymierzeców. Bolesaw

atwo ich znalaz w Lutykach, a Mieszko u cesarzowej Teofanii,

z rozkazu której arcybiskup magdeburgski Giziler, wziwszy z so-

b ledwo cztery chorgwie wojowników, popieszy do kraju Su-

pianów ^•) i stan obozem nad rozlewem w^ód, przez który most

dugi prowadzi. Ze witem dnia nastpnego (13 Lipca r. 990)

Niemcy, owiadomieni o zblieniu si Czechów, ruszyli naprzód.

Wkrótce potem ukaza si i Bolesaw, który rot za rot wypro-

wadza w pole; poczem obie strony wyprawiy posów na zwiady.

Wojownicy czescy nalegali na Bolesawa, aby ywej nodze Niem-

ców uj nie pozwoli, ale wysany na zwiady rycerz Slopan po-

wciga ich, mówic, e chocia wojsko niemieckie nieliczne,

ale sia jego wielka, albowiem od stóp do gowy w elazo za-

kute. Potyka si z niem wolno ksiciu, lecz choby i odnie
zwyciztwo, zawsze byoby to klsk, poniewa sia czeska osabi

si, a wtedy cigajcemu Mieszkowi trudno si bdzie opiera,

a moe i nie uda si umkn. Sasi w kadym razie staliby si

nieprzyjaciómi, a jeli Czesi przegraj bitw, na ówczas ksiciu

i pastwu jego grozi biada, nie zostanie nadziei oparcia si nie-

pr?yjacielowi nawet na wasnej ziemi, któr on waem dokoa

opasze. Na takie sowa nie znalazo si odpowiedzi. Bolesaw

pragn pogodzi si z Mieszkiem, za porednictwem wxdzów

niemieckich, dajc, aby mu pomagali drog ukadów odzyska

utracone kraje. Niemcy pochwalili ten zamiar, poczem arcybi-

skup Giziler, tudzie komesowie: Ekhard, Eziko i Binizo udali

si do Bolesawa na ukady, odprawiwszy swe wojskc. Nastpi

zmrok wieczorny, Bolesaw poleci przybyym odda bro i roz-

kaza nie zwraca jej, póki nie stwierdz przysig zawartej

i-j Thietmar, IV, 9, krain t zwie Selpuli. Porównaj dziea tego T. II,

s. 59. 343.



umowy. Przybywszy razem z porednikami nad Odr, Bolesaw

posa do Mieszka z oznajmieniem, i pomocnicy, na których ra-

chowa, w jego znajduj, si rkach. Jeeli wic zwróci krain,

któr zabra Czechom, bez szwanku odejd, w przeciwnym razie

bd zgubieni. Zastraszenie to jednak do niczego nie posuyo.

Mieszko rozumia dobrze pooenie swe i sabo si ksicia cze-

skiego, dla czego da mu odpowied, e jeli król (Otto III) ze-

chce jeców swych wyzwoli, lub za zabitych si pomci, uczyni

to pewno, lecz gdyby tego i nie uczyni, nie wypada ztd, aby

on, Mieszko, mia kraje swe traci dobrowolnie.^^) Stateczna od-

powied Mieszka przekonaa ksicia czeskiego, e z nim nie da

sobie rady, nawet przy pomocy Niemców. Puci wic Bole-

saw II na wolno arcybiskupa i komesów, a sam z nad r. Su-

pie] ustpujc na poudnie, ku granicom czeskim, pustoszy oko-

lic, widocznie dla tego, i nie mia nadziei zatrzyma j dla sie-

bie. Po drodze zaj jaki gród,^*) bez oporu ze strony mie-

1") Thietmar, IV, 9.

'^) W kronice Thietmara zostawione jest próne miejsce, na którem miao

by napisane nazwisko jakiego grodu polskiego, który Bolesaw II dosta w moc

swoja r. 990. Komentatorowie kroniki Tliietmara mniemaj, e miastem, którego

nazwa opuszczona jest. ma by Niemcza na lsku. Bezimienny mnich sazawski po-

wiada pod r. 990: Eodem anno Nemci perdita est. Pertz, M. G, IX, s. 149. Porów.

Bielowski, M. P. I, s. 256. Ale oprócz Niemczy na lsku jest jeszcze inna

Niemcza w uycach nad r. Nis. Otton III, czynic w r. lOOO nadanie kocio-

owi Nienburgskiemu nad Solaw dóbr rónych, doda: dedimus civitatem Niempsi
dictam, in comitatu Geronis marchionis in ripa iluminis Niza nominati sitam. Atque

illud burgwardium cum omnibus villulis ad illud pertinentibus Pozdietin, Gotheiuua,

Bezdiez, Gozeuua, Zepi, Tamarini. Heinemann'a Codex Anhaltinus, T. I, Nr. 90.

Jeeli wic Bolesaw II zdoby rzeczywicie Niemcz, to prawdopodobniej, e Niem-

cz nad Nis, pooon w pobliu krainy Supianów, w Ict-prej obozowali Niemcy

i Czesi w r. 990, ni oddalon bardzo od tego miejsca Niemcze na lsku, nad

r. lz (dzi Lohe), która za czasów Bolesawa Chr. do Polski naleaa (Thietmar,

VII, 44). Tymczasem Niemcza nad Nis pozostaa w rku Niemców. Jakim spo-

sobem to sta si mogo? Panowanie Alieszka rozcigao si na poudnie do Wro-

cawia, a na zachód do Bobry i Kwiazi. Dalej byy ju Luyce, ujarzmione przez

Gerona w r. 963. Od tego czasu i Mieszko zosta wassalem cesarstwa, ale to nie

przeszkadzao mu zdobywa ssiednie kraje pogaskie, do cesarstwa nie nalece.

Przypomnijmy ogólne powstanie Sowian midzy ab a Odr w r. 983 i wygnanie

Niemców za ab, a znajdziemy czas, w którym Mieszko móg zaj Niemcz nad

Nis, póniej zdobyt przez Bolesawa II w r. 990 i dla Mieczysawa stracon, je-
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szkaców, a jednak rzdc grodu tego, ujwszy w moc swoj, od-

dal sprzymierzecom swym Lutykom, „z którego oni niezwo-

cznie ofiar bogom swym opiekuczym uczynili." Przewidujc,

e I.utycy nie dozwol Niemcom swobodnego powrotu do Ma-

gdeburga, Bolesaw upomina ich, aby si zachowali spokojnie,

groc, e si pomci, jeliby jak krzywd uczynili Niemcom,

których pod swoj ochron przyj. ,.Znam ja dobrze, mówi do

Lutyków Bolesaw, e midzy wami a nimi wielka nieprzyja

panuje, lecz dla wywarcia zemsty stosowniejsza od teraniejszej

znajdzie si pora." Nie zwaajc na tak przestrog, Lutycy oka-

zywali ch do napadu na Niemców, co pobudzio Bolesawa po-

wrót ich na dwa dni wstrzyma. Dopiero po wzajemnych zape-

wnieniach yczliwoci i odnowieniu dawnego przymierza odej
im pozwoli. Znalazo si jednak 200 jedców^ którzy pucili si

w pogo za Niemcami, lecz ci ostrzeeni przez pewnego lennika

komesa Hodona, w najwikszym popiechu ruszyli dalej i pomi-

mo pdzcych za nimi wrogów, pomylnie do Magdeburga przy-

byli, co niezmiernie cesarzow Teofanij uradowao.^^)

Zwada pomidzy Bolesawem II a Mieszkiem posuya tylko

na korzy Niemcom. Jako markgraf misznieski Ekhard, roz-

poczwszy rzdy swe w r. 985, skorzysta z nierozwagi ksit
sowiaskich i swobodnych dotd Milczanów^") ujarzmi (r. 990).")

Podczas teje zwady Saksonowie rozpoczli wojn z Obodryta-

mi, dwa razy kraj ich pustoszyli i ze zwyciztwa si chwalili

eli przywilej klasztorowi Nienburgskiemu pisany rzeczywicie w tym roku (looo),

a nie w XII w., jak si domyla Ledebur.

Jeeliby za przypuci, e Niemcza, któr zdoby Bolesaw II w r. 990, jest

Niemcz lsk nad r. lz, w takim razie wypadaoby przyzna, e granice pa-
stwa Mieszka posuway si na poudnie w lsku a za Wrocaw, co byoby sprze-

czne z wiadomociami, wedug których lsk do Polski przyczony zosta dopiero

za Bolesawa Chr. w r. 999.
''') Thietmar, IV, 9, 10.

'") Im Jahre 968 waren die Milzener der deutsclien Herrschaft noch gar

nicht einverleibt. Posse. Codex Saxoniae. T. I, s. 174.

1") Thietmar, V, 5. Milzientos a libertate inolita servitutis jugo

constrinxit.

I
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(r. 990).''^) Gotowa sie przeciw Sowianom szereg wypraw Niem-

ców, którzy przypuci nawet nie chcieli, aby Sowiaszczyzna

moga by dla nich stracon, Sowianie zac przenoszc swobod

nad wszystlco, gotowi byli dla jej obrony na wszellcie ofiary.

3. Walka o Branibop (991—993). Wyprawy Ottona III (995—997).

Sowianie w odwet do Saksonii wpadaj (998—1000).

Jeszcze za rzdów markgrafa Tiadryka, zoonego z urzdu

przez Ottona II w r. 983, w okolicy Magdeburga by rycerz „zna-

komity" Kizo, który, czujc si obraonym przez markgrafa i nie

znajdujc sposobu zemci si nad nim, poszed do Sowian, zje-

dna ich sobie i tak ufno pozyska, e mu powierzyli Brani-

bor, aby z dogodnego stanowiska móg szkodzi Niemcom. Po

upywie lat kilku Kizo, poddawszy si namowom Niemców, po-

wierzony mu gród w moc królewsk wyda. Lutycy, oburzeni

tym postpkiem do wciekoci, ze wszystkiemi siami, jakie na

prdce zebrali, uderzyli na Branibor. Na wie o tern bawicy

w Magdeburgu maoletni cesarz Otton III kaza wysa posiki

dla Kizy. Ruszyli wic na wypraw: markgraf misznieski Ek-

hard, trzej wujowie kronikarza Titmarara, grafy: Henryk, Udo,

Zygfryd, tudzie stryj jego Luitariusz i komes palatyna Fryde-

ryk, A gdy prowadzone przez nich wojska zbliay si do Bra-

nibora, Sowianie porzuciwszy oblenie grodu, z tak natarczy-

woci uderzyli na Niemców, e tylko cz ich zdoaa wtargn
do Branibora, a inni po znacznej stracie ustpili na powrót. 1^)

Na pomoc Ottonowi III pospieszy Mieszko polski (r. 991), ale

czy uczestniczy w napadzie na Branibor wiadomoci nie posia-

damy.-*^) W nastpnym r. 992 Otton III sam prowadzi wojsko

1*) Annal. Hildesheim. an. 990. Saxones Abotritos bis grandi irruptione va-

stabant. Multi quoque illorum et penitus nominatissimi interempti sunt, alii in flu-

mine necati. Saxones Dei gratia cum pace et victoria redierunt. Misacho et Bolizlavo,

duces Sclavorum, gravibus inimiciis inter se con{1ixerant.

1") Thietmar, IV, 15.

-<*} Annal. Hildesh. a, 991. Otto rex cum magno exercitu Saxonum ac sup'

plemento Misaconis Brennaburg obsedit et vicit.

Tom III. 22
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przeciw Braniborzanom, z posikami bawarskiemi i czeskiemi pod

wodz ksit Henryka Kótliwego i Bolesawa II. Polski za

ksi Bolesaw, syn Mieszka, w rozporzdzenie króla kontyn-

gens wojenny dostarczy.-') Sowianie mocno ju dociskali za-

og niemieck w Braniborze, ale na widok zbliajcego si woj-

ska królewskiego pierzclmli. Dopiero po odstpieniu Sowian,

obleni w Braniborze Niemcy, wypiewujc radonie kyrie-elei-

son, wybiegli na spotkanie odsieczy, która im tak pieni je-

dnogonie odpowiedziaa. Zajwszy gród Otton III osadzi go

swoj zaog, a Kizo rzdzi grodem.--) Póniej Kizo, udawszy

si do Magdeburga, on sw i czelad powierzy opiece jedne-

go z rycerzy swoicli Bolibuta,-") ale ten widocznie zbieg so-

wiaski w subie niemieckiej, majc przed oczami przewrotno

Kiza i sam pragnc spróbowa szczcia, wadz nad grodem

przy sobie zatrzyma. Pobieg ,.niepoledni rycerz" Kizo pod

Branibor, ocali on z czeladzi, ale gdy tajemne jego zabiegi do

opanowania Branibora, spezy na niczem, stoczy bitw i poleg.-^)

Braniborzanie zacliowali niepodlego jeszcze na pótora wieku.

Wypadki w^ Braniborze zapalay Sowian i Niemców do

wznowienia pogranicznej walki. Wojna podjazdowa toczya si

w rónycli miejscowociach, bez szczególnycli rezultatów, a la-

topiscy urywkowo tylko zapisywali goniejsze wypadki. Tak

w roku 992 Saksonowie dwa razy bili si gdzie ze Sowianami

i dwóch chorych stracili: Tietharda diakona werdeskiego

i Halegreda prezbitera bremeskiego.--^) W r. 993 Saksonowie

trzy zwycizkie wyprawy do Sowiaszczyzny odbyli, a Sowia-

2>) Annal. Hildesh. a. 992, Otto rex cum valida suorum manu iterum Bren-

naburg adiit, venitque ad eum Heinricus, dux Baiariorum, et Bolizlao Boemanorum

princeps cum ingenti multitudine in auxilium regi. Bolizlao vero Misachonis filius —
suos sibi satis fideliter milites in ministerium regis direxerat.

22) Thietmar, IV, 15.

2») W sowiaskiej formie moe by Boliwid. Porów, Wigger, Meklemb.

Annal. 50.

«*) Thietmar, IV, 15.

«) Ann. Saxo. a. 992. Pertz, M. G. VIII, 638.



nie czstemi najazdami niepokoili Saksonije.-'^) A nakoniec roz-

palia sie walka powszechna wzdu dolnej aby. W r. 994,

z wyjtkiem Serbów, wszyscy Sowianie, mszczczc sie za dawne

krzywdy, zrzucili jarzmo niemieckie, i sami poczli Saksonije

niszczy."') Wtedy król Otton III, opierajc sie na posikach,

przyprowadzonych mu przez Bolesawa syna Mieszka i Bolesawa

czeskiego, wtargn w roku 995 do ziemi Obodrytów, niszczy

wszystko a do r. Pieny i krainy Doleców,-*) zkad przez zie-

mie Lutyków do Saksonii powróci.-") Wyprawy te tylko roz-

draniy Slowan, którzy w lad za ustpujcym królem brzegi

aby opanowali, a opierajc si na ludnoci sowiaskiej lewego

brzegu rzeki tej, pucili swe zagony w gb Saksonii,^") a do

Hildesheimu, tak e dla obrony dyecezyi swej biskup hildesheim-

ski Bernard zmuszony by przy zbiegu rzek Aller i Owakry

(O ker) twierdz Mundborg zaoy.^') Niepowodzenia, a przy-

tem zamiar rychlejszego do Rzymu na koronacyj odjazdu, znie-

'^) Annal. Hildesh. a. 993. eo anno Saxones tribus vicibus expeditionem

paraverunt in Sclavos, et nihil profecerunt; e contra Sclavi crebris latroci-

n i i s Saxoniam fatigabant.

2') Annal. Quedlinb. a. 994. Sclavi insuper omnes, exceptis Sorabis, a Sa-

xonibus defecerunt. — Annal. Sangall. maj. a. 995. Saxones et Sclavi qui dicuntur

Weletabi mutua se caede et incendio mactantes totam Germaniam inter Danubium

et oceanum sitam maxime inquietabant.

28) Annal. Hildesh. a. 995. Rex Abotritos vastavit, urbes et oppida disje-

cit; occuritque in auxilium Bolislau filius Misaco cum magno exercitu, nec non Boe-

mani cum filio alterius Bolislau venerunt. Recepitque se rex in Saxoniam cum

exercitu incolumi. Sclavi frequenti irruptione Saxoniam vastant. e Otton III byl

w ziemi Doleców, wida to z wydanego przez niego dokumentu r. 995: actum in

pago Tholensani. Raumer, Regesta, N. 334.

29) Annal. Quedl, a. 995. Rex . . Otto cum magno exercitu Apodritos et

quasdam Wlotaborum terras invadens incendiis et depraedationibus plurimus vastavit,

licet motum eorum nullo modo compresserit. Reversus denique ab illa expeditione in

Quedlinburg . . suscipitur. Annal. Saxo. a. 995. Annal. Ottenb. a. 995. Porów.

Wigger, Meklenb. Annal. s. 50.

3*^) Annal, Quedl. a. 995. AYigger, s. 50.

3>) Bernvardus hildesheimensis Ep. dicens sibi a . . tertio Ottone. Imp. ius

speciale castrum aedificandi, quod Mundburg vocatur, in ripa AUerae fluminis per-

missum fuisse, ad munitionem et tuitionem contra perfidorum incursionem et vasta-

tionem Sclavorum. Raumer, Regesta, N. 421.

22*
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wolily Ottona III do rozejmu ze Sowianami w r. 996, zadowal-

niajc si zape.wno przyrzeczeniem z ich strony daniny, za co im

zupena niepodlego przyznan zostaa.^-) Wszake to nie uspo-

koio umysów powanionych ludów, albowiem w nastpnym ro-

ku 997 znowu widzimy Sowian dolnej aby w walce z Niemca-

mi, którzy nie wdajc si w stanowcze bitwy, tylko okolice pu-

stosz. Wreszcie sam cesarz Otton III odbywa wypraw przeciw

Hobolanom, ale wnet z niczem do Magdeburga powraca,""'') a tym-

czasem Lutycy, w znacznej sile przebywszy ab, do Saksonii

wpadaj. W Bardengau przyszo do boju, w którym biskup

mindeski Ramward, z krzyem w rku poprzedzajc wojowni-

ków tak, i chorowie dopiero zdali za nim, wielce si do po-

gromu nieprzyjació przyczyni. Sowian polego mnóstwo, reszta

w popochu odbiega zdobyczy, ^^) bezwtpienia w Saksonii zu-

pieonej. By to jedyny tryumf Niemców, którzy chocia si

przechwalali ze zwyciztwa, ale nieprzyjació nie cigali, owszem

niebezpieczestwo ze strony Sowian musiao by grone, kiedy

„dla obrony kraju" cesarz popieszy obwarowa Harnaburg, te-

raz Arneburg nad ab,'^'^) powierzajc warowni t arcybisku-

powi magdeburgskiemu Gizilerowi. Sowianie postanowili po-

dejciem j zdoby. Arcybiskup, zaproszony przez Sowian na

obrady, w maym poczcie wybra si za miasto. Nagle jeden

32) An. Quedl. cont. a. 996. Yernal' tempore — rex Otto compacta inter

Saxones et Sclavos pace, Italiam perrexit,

33) Annal. Quedlinb. a. 997. Sdavi innata sibi perfidia tacti pacis fregerunt

pactum terminosque latrociniis corroserunt furtivis. Quos contra commotus impera-

tor Zlodoraniam, quam vulgo Ileweldum vocant, egregiam inter Sclavanicas terram,

magno" invasit exercitu, vicit, praedavit, victorque in Magadeburch gloriosae sub-

intravit.

31) Annal. Qued. a. 997. inteterim autem, dum imperator Hevaldum devastando

percurrit, congregati Wlotabi Berdango provinciam improvisi rapinis multis aggressi

sunt et incendiis. Quod videntes Westfali, quos praefatus imperator in expeditio-

nem pergens ad custodiendam reliquerat provinciam, celeriter Luticos fortiter exci-

piunt, ipsique cum pauci essent; innumeram paganorum multitudinem tanta caede

prosternunt tantamque ab iis praedam diripiunt, ut nec caedis illius nec praedare

numerus uHo modo humano positi explicari sermone. — Thietmar, IV, 20,

33) Midzy Tangermiinde a Werben.
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z towarzyszy wskaza mu na nieprzyjació pomykajcych sie od

lasu. Arcybiskup, zeskoczywszy z wozu, dosiad lotnego ruma-

ka, któremu winien ocalenie swe, gdy mao kto z jego orszaku

pomylnie uszed. Zdobycz po polegyci Sowianie bez oporu

zabrali. Wkrótce potem arcybiskup zda gród markgrafowi Lui-

tarowi, lecz gdy ten zblia sie do grodu, ujrza go w pomieniu,

opuci wiec „pogorzelisko bezbronne i otworem dla nieprzyja-

ciela stojce." =^'') Dziao si to z lewej strony aby, w Starej

marce, gdzie od czasów Karola W, peno byo twierdz i kolonii

niemieckich, a zatem atwo poj, jak panowanie Niemców nad

ab w owym czasie byo jeszcze sabe. Zdawaoby si, e wa-

dza cesarska nie cierp, aby lotrostwa Sowian dziay si na za-

chód od aby, niedaleko Magdeburga i odwetuje vSowianom

za napady ich na Saksonij. Stao si jednak inaczej. Cesarz

Otton III cakiem zajty sprawami woskiem!, przesiadywa

w Rzymie, dokd mu Niemcy posiki wojenne sali, w Saksonii

za daje si czu jakie zniemczenie i niech do prowadzenia

bez koca wojny ze Sowianami. Sowianie inaczej myleli. W ci-

gu dwóch wieków przyzwyczaiwszy si do wojny, pierwotnie dla

obrony wasnych siedlisk, z czasem nabrali wprawy i ochoty do

wojaczki. Ze spokojnych i agodnych rolników, stali si podo-

bnymi do Niemców wojownikami i gdy wród ich zrujnowanych

siedzib nie byo wojny, w wyprawach do Saksonii szukali zdo-

byczy. W r. 998 Niemcy nie napadali, Sowianie wic sami zro-

bili do Saksonii wypraw.^'^) Cokolwiek póniej Mciwoj obo-

drycki rzuci si na klasztor Hilleslewe,^^) zakonnice uprowadzi,

a klasztor spali (r. looo),^*^) A chocia ówczeni rocznikarze nie-

3«) Thietmar, IV, 25.

»') Annal. Corbej. a, 998. Bellum inter Saxones et Sclavos ... sed Deo

auxiliante Saxones victores effecti sunt.

^*) Terai Hillersleben miedzy Magdeburgiem a Halbersztadem.

^^) Tempore caesaris (Ottonis III) monasterium in Hilleslevo a Sclavis com-

bustum est, ediictis sanctimonialibus, et eodem die multi ex nostris sunt interfecti.

Thietmar, IV, 32. W kronice klasztoru Hilleslewe (Riedel, Diplomat. Beitrage zur

Gesch. der Mark Brandenburg, 1858, I, p. 8), zapisano: Anno M. regnante Ottona III
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mieccy, zapisujc wypadki, dodawali czsto, e „z bo pomod

Sowianie pobici zostali, lecz rzecz widoczna, e Niemcy nie byli

w stanie przeszkodzi Sowianom upiey i pustoszy niemieckie

posiadoci z lewej strony aby a do r. Ilmenawy, a nawet i g-
biej do Saksonii wpada. Szesnastoletnie usiowania Ottona III

do odzyskania tego, co Niemcy, w skutek powstania Sowian

w r. 983, stracili w Sowiaszczynie, przywiody do utwierdzenia

wadzy niemieckiej w Serbsku, pomidzy Solaw a ab, tudzie

do ujarzmienia Milczanów, ale Sowiaszczyzna nad Hobol i doln

ab zostaa w r. 1000 w takich samycli granicach, jakie ustano-

wione byy za Karola W. (r. 811), z t tylko rónic, e przed

200 laty aba suya Niemcom do napadów na Sowian roz-

osobnionych, powanionych, niezdolnych do miaych wypraw

w oddalone strony, a w r. 1000 ta sama aba, osadzona po obu

brzegach ludem sowiaskim, znajduje si w rku Sowian, umie-

jcych, w razie potrzeby, czy siy swe do jednoczesnego na-

padu na Saksonij, Dawniejsza, przez wieki trwajca nienawi

pomidzy Obodrytami a Lutykami, pod nacisl^iem dowiadczo-

nych w cigu dwóch wieków nieszcz, ugasa. Zostav.'ao im

jeszcze jeden krok zrobi, aby si zla w zwizek pastwowy

i ocali narodowo sw, ale dla tego wypadao wyrzec si da-

wnych bogów i razem z chrzeciastwem przyj cywilizacy

zachodni. To jednak okazao si trudniejszem dla Sowian, ni

walka z Niemcami.

§ 53.

Ostatnie wysiki Serbów w obronie niepodlegoci

swej,

I. Odzyskanie swobody (r, 983). Strata jej (985).

Ujarzmieni przez Henryka Ptasznika w roku 928 Serbowie

midzy Solaw a ab,^) przez cay cig panowania cesarzów

Mistuuitz, dux Obutriorum scilicet SIavorum, combussit monasterium . , . in Hildes-

leue . . . Porów. Wigger, Mekl. Annal. s. 54.

1) Wyej s. 240,
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Ottona I i Ottona II musieli znosi zdzierstwa i rozboje niemiec-

kie, nie miejc nawet pomyli o zrzuceniu acuchów niewoli.

Gdy jednak duch ogólnego powstania owion zaodrzaskich

Sowian w r. 983, a Czechowie wtargnli do krainy pomidzy

Solawa a Moda (Mulda), poruszenie si Serbów byo tak gwa-

towne, i zaogi, kocioy, wadze, zamki i wszystko co byo nie-

mieckie zniko od razu, a swoboda i staroytne bogi zakwity

na nowo.-) Wtedy i najwaniejsza warownia niemiecka nad a-
ba, Miszno, wpada w moc Bolesawa II, ksicia czeskiego. Ale

na zjedzie w Kwedlinburgu Bolesaw II musia zrzec si Misz-

na,^) Czechowie wyprowadzili zaogi swe z Serbii (roku 985),

a Niemcy na nowo podbiwszy Serbów, tak ich srogo cisnli,

e w póniejszej walce powszechnej Sowian z Niemcami w ro-

ku 994, Serbowie nie mogli ju uczestnictwa przyj.^) Duch

jednak narodowy tak mocno oywia jeszcze ludno serbsk, i
nie zwaajc na ucisk i przewag wojenn Niemców, urzdzenia

gminne i bóstwa pogaskie przetrway a do XII w.^)

2. Legendy o bojach Milczanów z Niemcami. Zwierzchnik Kresoencius.

Ostatnia stolica zwierzchników milczaskich. Ostatni przytuek ich w bo-

tach dolnej Sprewi.

Bytujcy na wschód od aby Milczanie, jak wzmiankowa-

limy wyej, podbici zostali przez markgrafa misznieskiego Ek-

harda w r. 990,") zawdziczajc rozterkom pomidzy Bolesawem

czeskim a Mieszkiem polskim, ksitami. e jednak musiay

by przed tern krwawe boje Milczanów z Niemcami, moemy
wnioskowa o tem z poda ludowych, dotd zachowujcych si

w okolicach Budyszyna. Wedug tych poda, na górze ubin,

2) Porów, wyej § 51, s. 328.

3) Wyej § 52, s. 338.

*) Annal. Quedlinburg. a. 994. Sclavi insuper omnes, exceptis Sora-

b i s , a Saxonibus defecerunt.

Sj Szczegóy podam w tomie IV dziea niniejszego.

«) Wyej s. 339.
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niedaleko Budyszyna pooonej, raz zgromadzili sie siedmiu kró-

lów serbskich na rade, jakby najskuteczniej mogli da odpór

wdzierajcym si Niemcom. Uradzili wojn i rozpoczli walk,

lecz w boju wszyscy przez Niemców zabici zostali. Serbowie po-

grzebali ich z wielk czci na górze Lubin, kadego w zotej ko-

ronie, pod jednym wielkim kamieniem, gdzie a dotd korony

le, oczekujc lepszych czasów, swobody ludu serbskiego.'^) e
podania ludowe o zotych koronach dawnych królów nie byy

ponne, udowodniy to wykopaliska w okolicy, midzy Wojere-

cami a Zym Komorowem, w pobliu góry Kosziskiej, tudzie

w lasach wsi Ptaczce, zotych diadem królewskich i wielu innych

rzeczy. Wykopaliska te, wedug pisarzy serbskich, wskazuj

miejscowoci, gdzie zaszy zapewno ostatnie, zacite bitwy z Niem-

cami, podczas najazdu markgrafa Ekharda.^)

Oprócz poda ludowych o walce ostatnich królów serbskich

z Niemcami, mamy jeszcze kronikarskie wzmianki o zjawieniu

si w dziejach serbskich zwierzchnika Krescenciusem zwanego.

Mia on gród na górze Limaszowej, niedaleko góry Królewski-

gaj (Konigshain), by zatem królem Milczanów, albo przynaj-

mniej zwierzchnikiem jednego z plemion milczaskich. Wedug
powieci cesarz niemiecki, rozgniewawszy si na Krescenciusa

za jego nieprzyjazne postpki, posa wojsko, które po krwawej

rzezi gród na Limaszu zdobyo a Krescencius z niewielu towa-

rzyszami umkn z wau, otaczajcego pónocn cz grodu, lecz

póniej przez cesarskich wojaków zamordowany zosta.") Inna,

stara powie serbska, przechowujca si u ludu mieszkajcego

') Czas. Mac. Serb. 1849— 50, s. 23; Haupt, Sagenbuch der Lausitz, 1863,

tom II, s. 14; J. Czszinski, w poemacie „Lubin — Wutroba", tak sie wyraa:

„Sydom kralow z rowa wstanje, — a do ruki hrabnje mjecz,"

„Ildy so skonczi Serbów spanje, — a krej w ziach poczni re."

W miesiczniku „uica", 1889, N, 6, s. 41.

*) „uica", 1888, N. 4, s. 27..

'') Szczegóy, dopenione wymysami nowszycli bezwtpienia czasów, podaje

Haupt, Sagenbuch, II, s. 92, 93. Króciej i treciwiej Jencz, w Cz. Ma. Serb.

1849—50, s. 36.
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w botach dolno-uyckich, podaje, e niegdy jeden serbski król,

zmuszony przez wojn ucieka z górnych uyc, na maem czó-

nie dosta sie do bot dolnej Sprewii i tam, w pobliu wsi Bor-

kowej, nowy gród zaoy, w którym jeszcze dugo panowa. Inna

znowu powie ludowa podaje, e jeden król serbski, który mia

stolic w grodziszczu niedaleko Borkowej, uciekajc przed Niem-

cami, kaza podkowy koniom swoim poprzybija na opak, aeby

pogo wrogów nie mogia dociec miejsca jego schronienia. Po-

równywajc podania te pomidzy sob, dziejopisowie uyccy
mniemaj, e Krescencius nie zgin na Limaszu, lecz przedar

si do swoich, którzy obozowali na wschód od wojereckiej drogi,

siad do czóna w pobliu wsi Wujezda i do bot dolnej Sprewii

si dosta. Lecz i tam w niedostpnych bagniskach, zemsta wro-

gów nie przestawaa go trwoy, fortelem wic stara si omyli

pogo. ^")

Krescencius bezwtpienia nosi imi sowiaskie, które gust

kronikarski wola po acinie przetómaczy. Prawdopodobnie zwa
si on Przybysawem, lub Rocisawem.^^) Podania o nim s
tak nieokrelone, e nie moemy pomiarkowa, w jakimby cza-

sie on y móg. Zwaajc jednak, e Milczanie podbici zostali

dopiero przez markgrafa Ekharda okoo r. 990, moemy przy-

puci, e okoo tego czasu Krescencius zmuszony zosta opuci
gród swój na Limaszu. Wczeniej zwierzchnik milczaski nie

miaby potrzeby opuszcza kraju swego, póniej, jak si zdaje,

zwierzchników ludowych nie byo ju w kraju. Milczanów. Ale

by moe, e najazd na stolic Krescenciusa przedsibrali Niemcy

z Luyc, po ujarzmieniu ich przez Gerona w r. 963 ?

Nie wiemy z pewnoci, czy Przybysaw, lub inny jaki

zwierzchnik milczaski uciek w bota nad doln Sprewij i tam

10) Jencz, Powie o Serbskich królach. C. M. S. 1849—1850, I, 36.

11) Sowo crescere = ró, przybywa, widocznie suyo kronikarzow

do sformowania imienia acislciego, odpowiadajcego najbliej imieniu sowiaskie-

mu. Zatem Krescencius moe by wprost tómaczeniem imienia Przybysaw, lub

Rocisaw,
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si osiedli, rzecz jednak niewtpliwa, e podobny wypadek mu-

sia si zdarzy, potwierdzaj to bowiem wszystkie podania.

Oprócz tego najwiksze w Sowiaszczyznie grodzisko, dotd

grodem zwane, bezwtpienia byo ostatnim przytukiem swo-

bodnych Sowian, po zajciu ojczyzny ich przez Niemców. Ja-

kich to silnych pobudek potrzeba byo do naniesienia zdaleka

ziemi na trzsawiska i usypania, w ksztacie piciopromiennej

gwiazdy, wzgórza tak rozlegego, e na niem dua osada pomie-

ci si moga. Tylko rozpacz moga pobudzi ludzi do wyko-

nania podobnego dziea. Do dzisiejszego dnia ludno dolno-u-

ycka przypomina, e tam bya ostatnia królów ich stolica, a wy-

kopywane tame czsto szcztki zbroi, zotych i rónych metalo-

wych sprztów,^-) dokadnie potwierdzaj podanie ludowe. Dugo
jeszcze po ujarzmieniu uyc, potomkowie dawnych zwierzchni-

ków przechowywali niepodlego sw, pod ochron tej nieprzy-

stpnej miejscowoci;^^) dugo jeszcze misyonarze acisko-nie-

mieccy nie mogli wykorzeni w tej miejscowoci czci dawnych

bogów sowiaskich, i tak przetrwao a do odebrania Niemcom

uyc przez Bolesawa Chrobrego, o czem niej rozpowiemy.

^-) We wsi Bórkowej wykopana zostata zota korona królewska. Haupt, Sa-

genbuch. T. II, N. 22. Anmerkung, s. i6.

1'^) W zniemczonej prawie zupenie wsi Kamjenkach (Kaminchen), niedaleko

bot pooonej, maja si dotd, w eskiej linii, znajdywa potomkowie dawnych

serbskich królów, Smolar, Piesnicki bornych a delnych Luiskich Serbów. Gryma,

1844, II, 274. Ba o potomkach królów, w Haupta Sagenbuch, II, N. 32.



DZIA III.

Czasy przewagi polskiej w So^viaszczynie Pó-
noeno-Zaehodniej (999—1034).

§54
Zmiana stosunku Polski do Niemiec, Czech i Sowian

zaodrzaskich.

I. Stan Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej w kocu X w. Polska

przygotowuje si do obrony Zaodrzaców.

Pod koniec w. X Sowiaszczyzna pónocno-zachodnia przed-

stawia obraz nadzwyczaj pospny. Po cikich bojach z Niem-

cami, Obodryci i Lutycy, nie zdywszy zaleczy rany swe, mu-

sieli gotowa si do nowej walki, która lada chwila moga zagrozi

niepodlegoci ich. Trzymali si oni mnie, nie szczdzili wiel-

kich ofiar dla zajcia mocnego stanowiska nad aba, ale prowa-

dzi duga walk z przemagajacymi liczb, rodkami i organiza-

cy Niemcami, bez pomocy reszty Sowian nie byli w stanie.

Tymczasem z upadkiem uyczanów (r. 963), poudniowa gra-

nica Lutyków otworem staa dla wdzierajcych si z Magde-

burga Niemców. Dawniej Lutycy mogli liczy na wsparcie swych

przyjació Czechów, ale okolicznoci zmieniy si. Ksie czeski

Bolesaw II, zamiast pomocy Lutykom, musia przeciw nim pro-

wadzi posiki Ottonowi III pod Branibór, aby gród ten dla

Niemców zdoby. Moeby Bolesaw II znalaz sposób dla uni-

knienia podobnej wyprawy haniebnej, ale poróniwszy si z Mie-

szkiem polskim, nie mia obraa cesarza, który w kadej chwili
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móg z Bawaryi i Miszna uderzy na holdownika swego i do

koalicyi przeciw niemu wezwa ksicia polskiego. Byy to skutki

nieszczliwej zwady pomidzy Bolesawem II a Mieszkiem (r. 990).

Zneutralizowanie si czeskicli i polskich na korzy Niemców,

uatwio markgrafowi Ekhardowi ujarzmienie Milczanów i znie-

wolio obu ksit sa Ottonowi III posiki przeciw nadhobol-

skim Sowianom. Mieszko, równie jak i Bolesaw II musia oso-

bicie obozowa pod Braniborem, gdzie zmar 16 Maja r, 992.')

Syn jego Bolesaw Cirobry, stosownie do zobowiza ojca swego,

musia take sa cesarzo"\vi przeciw Zaodrzacom posiki i, jako

ioldownik Ottona III, nie mia prawa misza sie w spiawy

ujarzmionyci przez Niemców ludów. Wród takich okolicznoci,

Serbowie zaabscy. uyczanie i Milczanie pozbawieni wszelkiej

nadziei odzyskania swobody, z rezygnacy musieli znosi nie-

szczcia, jakie na nich spady w kocu X w. Niemcy, odzy-

skawszy w krajach ludów tych dawniejsze stanowiska (985—990),

a nawet rozszerzywszy wadz sw a do r. Nisy uyckiej, po-

czli gospodarowa na wschód od Laby, jakby w ojczynie swej.

Ulege zniszczeniu, podczas powstania Sowian (r. 983) biskup-

stwa yczaskie i Misznieskie znowu si podniosy, napeniay

kraj kocioami, mnichami, zakonnicami, za którymi z Niemiec

cigny roje sug kocielnych, zbrojne tumy Sasów, kolonici,

poborcy podatków i dziesiciny, nauka o posuszestwie cesa-

rzowi zarówno jak i kocioowi, a dalej nastpywao pozbawie-

nie Sowian wasnoci ziemskiej, sdy dorane, szpiegi i szubie-

nica.-) Jake okropnie wydawa si musieU Sowianom kapani

1) Annal. Hildesheimen, a. 992. Misaco obiit, succcsitue ei filius Bolizlavo.

Zgodnie z tern w nekrologii fuldeskiej zapisano pod r. 992. IV Idus Maii Misi-

cho marchio (comes et secularis). Bielowski. M. P. II, 762, — Objanienia, co do

daty mierci Mieszka I, podaje Abraham, Organizacya kocioa, s, 27. Historycy

polscy przyjmuj za dat dzie 16 Maja r. 992. Szujski, Histor. Pol. ksig XII,

str. 21.

") Razu jednego cesarz Otton II, przybywszy do Merzeburga, zawiadomiony

zosta przez szpiega, Je Sowianie w Zwence zostajcy, pod zwierzchnictwem wielce

upodobanego sobie przewódzcy Suchawika, przechowywali zbroje ksicia Frankonii

J
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z krzyem na czele szeregów zbrojnych, misyonarze obok katów

i szpiegów, nauka o mioci bliniego obok zdzierstw poborców

duchownych i wieckich ? Jedyna rad zostawao Sowianom uni-

ka przybyszów, siedli sie w oddaleniu od grodów, przez Niem-

ców zajtych, ucieka od nich dalej w niedostpne miejscowoci,

wród bagnisk porzecza Sprewi i tam dogodnej do powstania

pory oczekiwa.

Tymczasem pomoc ucinionym ludom gotowaa si nad

Wart.

Trzydzieci lat zostajc hodownikiem i sprzymierzecem ce-

sarzów Ottona I, Ottona II i Ottona III, Mieszko I nie przesta-

wa dokada starania do umocowania si wewntrz kraju: za

pomoc kocioa szerzy owiat zachodni, organizowa si wo-

jenn, urzdza pastwo na wzór europejski, powiksza je przy-

czeniem ssiednich plemion pobratymczych, a dla handlu i zbytu

produktów rolniczych dobija si otworzenia swobodnej przez

Gdask do morza eglugi/') Wszystko to wymagao dugiego

czasu i staego pokoju. To te Mieszko, pojmujc gboko po-

trzeby narodu swego, zachowywa stale przyja z cesarstwem

wschodniej Konrada, polegego w boju z Madjarami nad Lechem (r. 955). Za po-

rednictwem tego Suchawika cesarz przywiód obwinionych do rozprawy w poje-

dynku sdowym: pokonanych kaza bez wyjtku powiesi, a zdobycz bdc w ich

relvu odzyska. „Nie wiem wreszcie tego doliladnie, powiada Thietmar, czy posia-

dacze zbroi rzeconej, byi r zeczywicie zbójcami Konrada, lub niewinni wcale mierci

jego, przypadkiem jakim j dostali, gdy przecie ukrywali j u siebie, zdaniem mem
sprawiedliwie yciem zapacili za swe przewinienie." Thietmar, I, 24. — Nigdy

Sowianie nie zabijali Konrada, ani winni byli w zagrabieniu jego zbroi, a jeli j
posiadali, to tra jeszcze nie obraali praw boskich i ludzkich, aby gardem za to

zapaci. Lecz w pojciu ówczesnych Niemców i samego bisliupa Titmara, samo

przechowywanie zbroi przez Sowian liczyo si zbrodni, zasugujc na szubienic.

Z tego mona powzi pojcie o wymiarze sprawiedliwoci przez sdy land- i burg-

grafów w ujarzmionej Slowiaszczynie.

•'') „Kraj Mieszka najwikszy ze wszystkich krajów sowiaskich; obfity

w zboe, miso, miody i rolnictwo. Podatki pobiera Mieszko w bizantyskich mit-

kalach (monetach), z których utrzymuje wojsko, a kady wojak co miesic otrzy-

muje oznaczon ilo pinidzy (mitkalów). Wojuje Mieszko z ludem pomorskim

Awbaba", w którym badacze Kaszubów podrozumiewaj. Kunik, A.iSeKpH, 50, 51.
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i tern zapewnia w domu spokój, wród którego ludy wadzy je-

go poddane, zleway si w jeden naród, wzrastay moralnie i to-

warzysko. A gdy zmar, nastpca jego Bolesaw znalaz pa-

stwo tak ju zamone w rodki materyalne i spoeczno na tyle

uorganizowan, e jakby cudem jakim rozwin ogromne siy

i sta sie od razu potnym monarcli. Wszystko to byo skut-

kiem dugoletniej, przetrudnej pracy Mieszka. Syn zawdzicza

sw wielko przezornoci i zmysowi politycznemu ojca, a idc

w lady jego, panowanie swe rozpocz od czenia pobratym-

czyci pomorskicli i clirobackich ludów w jeden wielki naród

polski. Czyby o uyczanach zapomnia? Wszak to nie jaki

oddalony pobratymiec, a latorol jednego z Polanami plemienia

lecliickiego, jednakowycli obyczajów i mowy,'*) przeduenie tego

samego ludu, który sie rozrodzi na szerokici gach od Wisy

do aby, y z Polanami w zgodzie i tylko przemoc w r, 963

od nich oderwanym zosta. Nie móg Bolesaw nie czu, ile mu

krzywdy czynio zabranie przez Niemców uyc, a przez to i wa-

nych stanowisk nad ab, zkd widokom jego odkrywaa si

najdogodniejsza podstawa do dziaania na Czechy i pomorskie

Sowiany. Jeeli gdzie móg Bolesaw znale wiernych sprzy-

mierzeców, to najpewniej nad Sprewj i w Serbsku, bo tam

ucisk niemiecki, obraajc uczucie narodowe, rozdmuchiwa zem-

st, gotow, przy lada pomocy, krwawym pomieniem ochwyci

ciemiców. Ale Bolesaw by wassalem i sprzymierzecem Otto-

na III, z którym nie wypadao mu zrywa przyjaznych stosun-

ków. Wyczekiwa wic okolicznoci, a tymczasem robi co móg
dla ugruntowania wadzy monarchicznej i podniesienia pastwa

Polskiego. Nie bez powodów zapewno wygna macoch Od
z jej synami Mieczysawem i Lambertem, i wydziedziczy Ody-

lena i Pribuwoja,^) dzielnicowych prawdopodobnie dynastów,

*) To si stosuje do X i dawniejszych wieków, a nie do teraniejszej mowy,

pomieszanej z narzeczem serbskiem i zepsutej pod wpywem niemczyzny.

<*) Thietraar, IV, 37. Bolizlavus noverca et fratribus expulsa, excecatisque

familiaribus suis Odilieno atque Pribuvoio, vulpina calliditate coatraxit in unum.
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a gdy spokój u siebie w domu zapewni, dobija sie w myl ojca

swego, przyczenia do Polslci Pomorza. W tym celu zdoby on
'

Gdask (r. 994), wspólnie z Ottonem III odbywa wypraw prze-

ciw Obodrytom (r. 995),'') i wtedy ju, zdaje sie, Pomorze wscho-

dnie cakiem opanowa.') Starajc si zjedna sobie stronnictwo

w Czechacli, Bolesaw Clirobry pozyska przyja monego rodu

Sawników, z którycTi najstarszy brat Sobiebor przyj u niego

sub i dowództwo wojskowe podczas wyprawy, wspólnie z Otto-

nem III, w r. 995 przeciw Obodrytom.^) Los mu posa jeszcze

drugiego z rodu Sawników, arcybiskupa Wojciecha, który dowie-

dziawszy si w Moguncyi o wymordowaniu swych braci w Li-

bicy, nie wróci ju wicej do Czech, lecz uda si do Krakowa,

zkd, po krótkim pobycie, na pocztku jesieni r. 996 przeniós

si na dwór Bolesawa w Gnienie. Ztd wybra si w kocu

Marca r. 997, w towarzystwie brata Radyma i Benedykta na

apostolstwo do Prus i tam na brzegach Sambii w dniu 23 Kwie-

tnia mier mczesk poniós.^)

Wysanie . Wojciecha na apostolstwo do Prus, wykupienie

zwok jego i pyszne przewiezienie ich do Gniezna zjednay Bo-

lesawowi Chrobremu w wiecie chrzeciaskim imi gorliwego

obrocy wiary, a gdy podczas zaszych w Czechach rozruchów

po mierci ksicia Bolesawa II, Bolesaw polski opanowa Kra-

Z dokumentu „Darowizna Gniezna" dowiadujemy si, e uczynili to Dagon judex,

Oda senatrix et filii eorum Misica et Lambertus. (Bielowski, M. P. I, 148).

«) Anal. Hildesh. cont. a. 995. Rex Abodritos vastavit, urbes et oppida

disjecit; occurritue in auxilium Bolizlau filius Misaco cum magno exercitu, nec non,

Boemani cum filio alterius Bolizlau venerunt

') Helmokl. I, 15. Eodem quoque temper Bolizlaus, Polonorum christia-

nissimus rex, confoederatus cum Ottone III, omnem Slaviam, quae est ultra Odoram,

tributis subjecit.

*) Kanaparza, ywot . Wojciecha: Uhus ex suis (Adalbertis) fratribus . .

.

cum Bolizlavo Palaniorum duce foras in expeditione imperatoris erat. (M. P. I,

s. 179). Do tego Brunnonis Vita S. Adalbertis: Major frater in servitium impera-

toris profectus pagauornm expugnationes adiuvit, ubi et cum Bolizlayo Polanorum

duce gratiam amicitiae promeruit. Bielowski, M. P. I, s. 208.

9) Korytkowski, Arcybiskupi Gniezn. I, s. 17.
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ków, lsk i zakarpack Sowiaszczyzn a do Dunaju (r. 909),

imi jego stao si w Europie gonem, a sam on jako monarcha

potny i bogobojny zasyn. Teraz dopiero Bolesaw pocz
sie stara, aby stosunek swój do cesarstwa zmieni i zamiast lio-

downika sta si sprzymierzecem Ottona III.

2. Podró Ottona III do Polski. Umowa jego z Bolesawem Chr. r. 1000.

Niezaleno kocioa polskiego. Arcybiskupstwo Gnienieskie z trzema

suffraganiami.

Zamiary oswobodzenia Polski od zobowiza wzgldem Nie-

miec, Bolesaw Cirobry rozpocz podniesieniem w Rzymie kwe-

styi organizacyi kocioa polskiego. Papie Sylwester II, majc

nadziej zyska w nim dzielnego pomocnika przeciw wzmagaj-

cej si potdze Niemców, dla Woch i stolicy apostolskiej nie-

bezpiecznych, chtnie przychyli si do jego yczenia, a „korzy-

stajc ze stosunków cisej z cesarzem Ottonem III przyjani, jego

wielkiej czci ku , Wojciechowi i przychylnoci dla Bolesawa,

wykona dzieo dla Polski pod wzgldem kocielnym i pastwo-

wym wielkiej doniosoci, przeprowadzenie którego na miejscu,

u grobu . mczennika, przy pomocy penomocnika swego, po-

ruczy potnemu wszechwadzcy Niemiec." ^^) Z swojej strony

Otton III, powodowany wielk czci ku . Wojciechowi i zacie-

kawiony poznaniem na miejscu tego, co sysza o nadzwyczajnej

potdze Bolesawa Chrobrego, przedsiwzi pielgrzymk do Pol-

ski (r. 1000). W nadzwyczaj wietnem otoczeniu panów wiec-

kich i duchownych, w liczbie których znajdywa si prawdopo-

dobnie i Radym, ^^) brat . Wojciecha, cesarz z Rzymu przez

10) Korytkowski, Arcyb. Gniezn. I, 21.

11) W dokumencie dla klasztoru Farfy z dnia 2 Grudnia r. 999 Podpis Ra

dyma (Gaudentego) brzmi: Gaudentius archiepiscopus S. Adalberti martyris interfui

et subscripsi. (Mabillon, Annales Ordini S. Benedicti, 1739, T. IV, s. 119). W pod

pisie tym naley doda przed sowem: „S. Adalberti..." sowo „ecclesiae", a nie

jak proponuje Zeissberg, sowo: „germanus". Abraham, Organizacya kocioa w Pol

sce, s. 53. W rocznikach kapituy krakowskiej pod r. 999: Ordinacio Gaudencii in

episcopum. Bielowski, M. P. II, 793.



Ratysbone, ycz, Miszno i krain Milczanów dy do ziemi

Diedoszów, która ju do Polski naleaa. A gdy sie do granicy

polskiej zbliy, wybieg na jego spotkanie Bolesaw i prowadzi

do miejsca zwanego IlwaJ-) Ztd prowadzi dalej a do Gnie-

zna, podejmujc go z tak wspaniaoci, e wedug wspócze-

snego wiadka „nie jest to ani do wysowienia, ani do uwierze-

nia prawie."^'') Zbliajc si do celu pielgrzymki swej, Otton III

z pokor szed pieszo i boso, a biskup miejscowy Unger, spot-

kawszy cesarza, wprowadzi go do kocioa.'^) Uderzony prze-

pychem dworu Bolesawa, wietnoci rycerstwa polskiego i bla-

skiem otoczenia caego, Otton III zakl si na sw koron, „e
co widzi jest wiksze nad to, o czem sysza"', a naradziwszy si

z dostojnikami swymi, wyzna, ,.e nie godzi si takiego ma,
jakby jakiego z ksit (niemieckicli) dukiem ub komesem mia-

nowa, ale na tron królewski chwalebnie podniesionego koron

uwietni." A zdjwszy ze swej gowy koron cesarsk, na gow
Bolesawa w zakad przyjani j woy, za chorgiew za tryum-

faln da mu w upominku gwod z krzya paskiego, wraz

z wóczni . Maurycego, za co go nawzajem Bolesaw rarnie-

niem . Wojciecha obdarowa. I takiem zamiowaniem wzajem-

nem si zjednoczyli, i cesarz mianowa go bratem i sprzymie-

rzecem cesarstwa, a ludu rzymskiego przyjacielem i towarzy-

szem postanowi. Nadto, cokolwiek z nadawnictw kocielnych

do cesarstwa naleao, czy to w kraju polskim, czy w podbitych

przeze lub majcych by podbitemi ziemiach „barbarzyskich",

jemu i wadzy jego nastpcom ustpi. Umow t papie Syl-

^2) Ilwa, teraz Halbau nad r. Czernic, wpadajc do r. Bobry z lewej strony,

w ziemi Diedoszanów.

'=5) Thietmar, IV, 28.

'^) Wzmiankujc o tern Thietmar (IV, 28), nie wspomina miejsca, w którem

Unger spotka Ottona III. AViadomo jednak, e cesarz, dc z Woch do Polski,

nie zajeda ani do ^lagdeburga, ani do Poznania, aby unikn przeszkód ze strony

arcybisliupa magdeburgskiego Gizilera i suffragana jego bislcupa poznaskiego Un-

gera do ustanowienia nowej organizacyi kocielnej w Polsce. Gdzie wiec Unger

spotka Otttona? Zapewne u grobu . Wojciecha w Gnieinie.

Tom III. 23



wester II prz) wilejem zatwierdzi. — Taki opis pobytu Ottona III

w Polsce, poda Gallus,''^) w sto lat po zajciu tego wypadku.

Dopeniajc opis ten wiadomociami z innyci róde czer-

panemi, przekonywamy sie, e najwaniejszym skutkiem zjazdu

gnienieskiego r. looo, byy: uwolnienie Bolesawa Chrobrego

od wszelkich zobowiza wzgldem Niemców,^") tudzie przepro-

wadzenie na miejscu, stosownie do yczenia Bolesawa, organi-

zacyi kocioa polskiego, wedug projektu uoonego za zgod
papiea Sylwestra II w Rzymie, jeszcze przed odjazdem Otto-

na III do Polski.'^ Ustanowienie metropolii Gnienieskiej i pod-

niesienie do godnoci arcybiskupa gnienieskiego brata . Woj-

ciecha Radyma, któremu podlega mieli nowo ustanowieni bi-

skupi: Poppo dla dyecezyi Krakowskiej, Jan dla Wrocawskiej

i niemiec z okolic Merzeburga Reinbern dla Koobrzegskiej,^*)

wiadczyy o przyznaniu przez stolice apostolsk i cesarza Otto-

na III niezalenoci kocioa polskiego od adnej innej metro-

polii, z wasn hierarchij, podlegajc odtd jedynie stolicy apo-

stolskiej i monarsze polskiemu. Po za obrbem tej hierarchii

pozosta tylko biskup poznaski Unger, który nie yczc zgo-

dzi sie na uszczuplenie praw swych, wola podlega nadal me-

^^) Gallus, I, 6; Lelewel, Zwizki z Niemcami. Polska wieków redn.

II, VI, II.

'") Woenie na gow Bolesawa przez Ottona III korony, jak upewnia

Gallus, bez dopenienia obrzdów religijnych, moe by uwaane jako udzielenie

Bolesawowi godnoci monarchy niepodlegego, a nie koronacyi, jak niektórym dzie-

jopisom wydao si. Wreszcie po cóby Bolesaw koronowa si powtórnie w ro-

ku 1025?

^') Wedug uwagi prof. Abrahama, na jednym z synodów rzymskich, by
moe na tym samym, który zasuspendowa Gizilera, uchwalono zaoy nowa metro-

polije i przyjto plan Bolesawa podziau kraju na dyecezyje. (W kocu Kwietnia

r. 999). Abraham, Organizacya, s. 53.

^'^) Thietmar, IV, 28. Nec mora, fecit ibi archiepiscopalum, . . commitens

eundem praedicti martyris fratri Radimo. eidem<iue subiciens Reinbernum Salsae

Cholbergiensis aeclesiae episcopum, Popponem Cracuaensem, lohannem Wrotizlaen-

sem, Ungero Posnaniensi excepto. Podobnie w Annal. Magdeburg. (Pertz. M. G.

XVI, 159}. Eique tres alios episcopos in tribus locis id est Salzolberch, Cracowe,

Wratizla oniinatos subiecit.
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tropolii Magdeburgskiej.^") W kadym razie Polska, zawdzicza-

jc roztropnoci Bolesawa Chrobrego i przezornoci Sylwestra II,

otrzymaa w r. looo zapewnienie szerzenia chrzeciastwa i roz-

wijania owiaty zachodniej w duchu narodowym, a przez to

i niezaleno polityczn, krpowan przedtem podlegoci ko-

cioa polskiego metropolicie magdeburgskiemu.

W par lat po zjedzie gnienieskim przypada mier
Ottona III, otrutego przez kochank, ma której, za szerzenie

rozruchów we Woszech, kaza powiesi,-") tudzie zamordowa-

nie markgrafa misznieskiego Ekharda/-') z którym Bolesaw

zostawa w zgodzie, oswobodziy Bolesawa od wszelkich stosun-

ków przyjani z Niemcami i pozwoliy mu postpywa tak, jak

mu dyktowa interes narodowy.

3. Bolesaw Chrobry najeda uyce i zrywa stosunki z Henrykiem II

roku 1002.

Mienic si by przyjacielem nowo obwoanego królem Hen-

ryka II, Bolesaw najecha uyck i milczask ziemie, zdoby

Budyszyn, dotar do aby, zabra Strel i obieg Miszno, a nie

mogc zdoby je si otwart, robi w niem stronników sobie

pienidzmi i namow. Serbskiego rodu wietnicy, przez Niem-

ców Kukesburger zwani,--) majc powierzon sobie obron bra-

if*) „Prawdopodobnie kilku nastpców Ungera, Wochów, którym obojtne

byy wewntrzne sprawy polskie, podtrzymywali stosunki z ^Magdeburgiem, ze szkoda

kocioa i narodu. Dopiero biskup polski Wawrzyniec, rzdzc sie wzgldami na-

rodowymi, zerwa stosunki z zagraniczn metropolij i dobrowolnie podda si pod

jurysdykcyj arcybiskupa gnienieskiego, okoo r. I lo6. Korytkowski, Arcybi-

skupi, I, 28.

*"'j Otton III umjir w Palerno, w pobliiu Citta-Castellana, 24 Stycznia

r. 1002. Tliietmar, IV, 30.

-1) Ekhard I podczas podróy zamordowany w Palitli (Polden) 30 Kwie-

tnia V, 1002. Thielmar. V, 4.

22) Thietmar, V, 6. Satelites... dicti slavonice Yethenici, Cukesburgiensi.

W objanienie znaczenia ludzi lej nazwy, GebhariU przytacza z dyplomu Ottona C.

de Brene, an. 1288. Advocatus castellani et custodes turrium, qui vulgariter Hufslude,

et Janitores qui teuonice dicuntur Dorwerderc. Allgemeine Welthistcrie. T. 52,

s. 302, przypisek a.

23*
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my wschodniej, porozumiawszy sie z Polakami, otwarty rokosz

podnieli. A pooywszy trupem jednego z dowódzców swych

Bekcejona, stanli zbrojno przed kamienatem,^^) ciskali kamie-

niami w okna, z wrzaskiem domagajc si wydania sobie bur-

grafa Ocerusa, któremu mier zapowiadali. Udao si jednak

innemu naczelnikowi Titmarowi zaog wyprowadzi spokojnie.

"Wtedy wietnicy, przez ordowników swych porozumiawszy si

z Bolesawem, w bramach otwartych na ocie przyjli go rado-

nie. Uniesiony pomylnoci Bolesaw posun si dalej na za-

chód w gb Serbska, opanowa cay kraj a do Biaego Hal-

sztrowa (Elster) i zaogi swoje rozstawi. Wojsko saskie zbierao

si wyruszy przeciw Bolesawowi, ale ten „chytroci niezwykej

czowiek" upewnia, e wszystko czyni za wiedz i przyzwole-

niem Henryka bawarskiego, a skoro ten przy posiadoci pa-

stwa umocni si, do jego woli zastosuje si zupenie.-^)

W Czerwcu roku 1002 Henryk wybrany zosta na króla,

a 25 Lipca przyjmywa w Merzeburgu hod Sasów. Bolesaw,

udawszy si na zjazd merzeburgski, przyjty by jako sprzymie-

rzeniec Niemców. Usiowa on zdobyte kraje zatrzyma, nie

szczdzc kosztów dla zrobienia sobie stronników wród dworzan

królewskich. Zaledwie wyjedna, e Miszno przyrodniemu bratu

jego Guncelinowi wypuszczone zostao, sam za utrzyma si przy

posiadaniu ziem MilczanÓAV i uyczanów^ (25 Lipca r. 1002).-')

Nabytek ten znakomicie podniós potg i urok Bolesawa Chro-

brego w Sowiaszczynie. Nie dozwolili mu wprawdzie Niemcy

utwierdzi si na abie, ale w Misznie osiad krewny i przyja-

ciel jego Guncelin, z którym poradzi nietrudno byo.

Zdawao si, e zajcie midzy Bolesawem a Niemcami,

skoczone kompromisem, bdzie trwae, ale zdarzy si niespo-

-^) U Thietmaia: Caminata oznacza, domus, palatium, choby z drzewa

zbudowany, ale z kominem.

2<) Thietmar, V, 6.

*^j Thietmar, Y, 9, 10. O bralerslwie Guncelina z Bolesawem, niej § 55,

pr^ypisck 2, s. 303.
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dziewanie wypadek, który kompromis poderwa, W ostatnich

chwilach pobytu w Merzeburgu, kiedy Bolesaw poegnawszy si

z Henrykiem II, mia w-raca do kraju, wzeszli na podwórze zam-

kowe Polacy z orszaku Bolesawa, nie wiadomo dla jakiego celu.

A gdy na wezwanie odej nie chcieli, wszcza si z Niemcami

rozprawa orem, wród której Bolesaw wyszed z zamku. Tum
Niemców rzuci si na niego tak natarczywie, e przeprowadza-

jcy go komes Henryk, z naraeniem wasnego ycia, ledwo

uprowadzi zdoa znakomitego gocia, ale rycerzy polskich tum

docisnwszy, jednych obdar, innych pokaleczy. Jeeli król Hen-

ryk nie mia adnego udziau w tej sprawie, czemu dajemy wiar,

w kadym razie za tak obraz króla niepodlegego pastwa

i sprzymierzeca, powinnyby ze strony Henryka nastpi prze-

prosiny, ul<aranie winowajców, a jednak naoczny wiadek Tit-

mar milczy o tem, czem daje do mniemania powód, e serde-

cznego pojednania si midzy królami nie nastpio. A jakby na

potwierdzenie tego Titmar powiada, e Bolesaw „zasmuci si

mocno, podejrzywajc, i zamach na niego nastpi w skutek

poprzedniego planu i podstpu, posdzajc o to króla niesu-

sznie."

Bolesaw przybywszy do Streli nad Lab, mnóstwo ziemian

z okolicy grodu tego uprowadzi, gród spali i w^stecz za sob
puci ordowników z poleceniem odcigania kogo tylko mona
od stronnictwa Henryka. Na wie o tem Henryk baga swoicli

przyjació, „aby tajemne praktyki Sowian starali si wykrywa
i przewiadywaczów ich wedle monoci ima." -*') Odtd Bole-

saw niczem ju nie by krpowany. Ssiedzkie stosunki z Niem-

cami pogorszyy si, przyja z królem niemieckim runa, — sta-

n oddzielnie jako monarcha, gotowy broni godnoci wasnej

i narodu swego, dziaa wedug woli swej. Sprawy czeskie naj-

przód uwag jego na si zwróciy.

") Thietmar, V, lo.
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4. Zaburzenia w Czechach: ksita Bolesaw Rudy i Wadybój.
Bolesaw Chrobry zajmuje Czechy (1003).

Po Bolesawie II, Pobonym, (f 9 Lutego 999) zostao trzech

synów. Z nici starszy Bolesaw Ryszawy (Rudy), okrutnego

cliarakteru, skpy, dziki, mciwy, otrzyma, na mocy prawa cze-

skiego, wadz ksic, a modszym braciom Jaromirowi i Ol-

drzykowi niewielkie udziay wyznaczy. Wkrótce jednak poa-

owawszy tego co da braciom, postanowi zgubi icli, Jaromira

kaza otrzebi, a Oldrzyka zamierzy zabi w ani, lecz gdy si

to nie udao, wygna braci z matk za granic kraju, a sam po-

cz po tyrasku rzdzi, lud strasznie ciemiy, „na wzór bazy-

liszka panujc sam jeden w pustyni."^') Jaromir i Oldrzyk zna-

leli schronienie u ksicia bawarskiego Henryka, który cokolwiek

póniej zosta królem niemieckim.

Dawny przyjaciel Slawników Bolesaw Chrobry, nie mogc
I^rzebaczy Rudemu uczestnictwa w zniszczeniu przez Wrszow-

ców rodu Sawników i wymordowaniu braci . Wojciecha (r. 996),

w pierwszym roku panowania swego odj mu lsk, Chroba-

cyj, Morawy i zakarpack Sowaczyzn (r. 999). W Czechach

pocz si niepokój. Na czele buntu stanli Wrszowcy, ci sami,

którzy byli przyjaciómi Bolesawa Rudego, a potem najwicej

od niego cierpieli.^^) Rudy musia ucieka z Czech do Niemiec,

a na miejsce tego „gadu jadowitego", naród czeski wezwa brata

modszego Bolesawa Chrobrego Wadyboja, syna Dubrawki,

a przez to nalecego po kdzieli do rodu Przemysowców, i za

swego przez Czechów uwaanego. Wadybój nieczynny, pijak,

chcc zasoni si od stronnictwa Jaromira i Oldrzyka, popie-

szy do króla Henryka II, w Ratysbonie hod mu zoy, a Cze-

chy w lenno od niego otrzyma.'-'-') — Tymczasem Bolesaw

Rudy tuajc si w Niemczech, szuka u Bolesawa Chrobrego

-') Thietmar, V, 15.

-'') Palacki. Dejiny, I, 279.

-»J Tl)i;tmar, V, 15.
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przytuku, w tym samym prawie czasie, kiedy po kilkumiesi-

cznem panowaniu Wadybój umar, w pocztku r. 1003. „Na-

sta sdny rok w dziejach czeskich." '^^) Jaromir i Oldrzyk wró-

cili do Czech, ale wnet i Bolesaw Chrobry wtargn tame, pro-

wadzc z sob Bolesawa Rudego do Pragi, a obsadziwszy grody

czeskie zaog swoj, usun sie z Czech. Bolesaw Rudy, osi-

gnwszy wadz, do takiego stopnia rozkielza namitno sw,

,.i kazawszy stan przed sob przedniejszym panom, jednego

z nich rozciciem gowy mieczem ycia pozbawi, za nim innych

pomordowa, a dokona tego, dyszcy krwi i podstpem czo-

wiek, niegodny doy i poowy tych dni, które przey." ^') Prze-

straszeni tem Czechowie, wyprawili tajemnie posów do Bolesa-

wa Chrobrego z prob o uwolnienie ich od tyrana. Chrobry,

przychylajc si do proby poselstwa, zaprosi Rudego na roz-

mow do pogranicznego zamku, a gdy ten przyby, kaza go

olepi, a sam popieszywszy co ywo do Pragi, wprowadzony

do niej (w Marcu 1003) przez mieszkaców i jednomylnie za

pana Czech okrzyknity zosta.^-)

Zwracajc uwag na map posiadoci Bolesawa Chrobrego

w pocztku roku 1003, nie trudno dostrzedz, e dla zaokrglenia

zdobyczy jego za Karpatami a do Dunaju i Rakus, a na zacho-

dzie a do Miszna brakowao tylko Czech i e zdobycie Czech

uatwiao mu mono opanowania Serbii, midzy Solaw i a-
b, a przez to posunicia granicy niepodlegej Sowiaszczyzny

do naturalnych kresów Bawaryi i Turyngii. Wypadki skaday

si dla niego najpomylniej. Przenoszc stolic z ubogiego Gnie-

zna do oddawna upragnionej, murowanej, bogatej "') i rozko-

sznej Pragi, ^'*) Bolesaw zdobywa dla caej Sowiaszczyzny pó-

^0) Palacki. Dejiny, I, 281.

^1) Thietmar, V, 18.

'2) Ibidem.

•'•'') Niej cytata 35.

'*) Adalbold, in vita S. Heinrici II imperatoris, powiada: Tandem Bulizla-

vus Mcset onis lilius jucunditatem Pragaee, t amoenitatem Boe-
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nocno-zachodniój prawdziwa stolice, z której dawniejsza od pol-

skiej c) wilizacya czeska miaa roznie po szerokich przestrzeniach

owiat, handel i przemys, '^^) niezbdne podwaliny wielkiego

pastwa. Z swojej strony Bolesaw niós Czechom porzdek, po-

tg wojenna, niezaleno od Niemców, a przytem agodno
r/dów i dbao o dobrobyt kraju, czego wanie nie moga im

da zdemoralizowana dynastya Przemysowców. Ogoszenie Bo-

lesawa królem czeskim byo najwaniejszym aktem w historyi

sowiaskiej, bo zapowiadao poczenie wszystkich ludów od

granic bawarskich, Solawy i aby a do Dniepru, i od morza

Batyckiego a do Dunaju, w jedno pastwo, potniejsze od ce-

sarstwa Rzymsko-Niemieckiego, a e to pastwo mogo by uor-

ganizowane naleycie, za to rczyy genialne zdolnoci i niepo-

spolity charakter Chrobrego. Zostawao tylko samym Czechom

zrozumie donioso rezydencyi króla polskiego w ich stolicy,

tudzie zajcia grodów ich przez rycerstwo polskie i urzdników

królewskich.**")

m i a e praeponit amicitiae et ut nepote suo (Bolesawa III) qualibet racione ejecto,

tante terre principatu pótiri poSsit, fraudum suarum intima scrutatur... Pertz, M. G.

VI, 694.

^•'') Wedug wiadectwa Ibraima-ibn-Jakóba, który zwiedzi Prag pized ro-

kiem 965, Praga bya murowana i najbogatsz z miast handlowydi, miaa fabryki

siode, udzienic, tarcz, tkanin. Do niej przybywali kupcy z Krakowa, Rusy, So-

wianie z krajów tureckich (madjarskich), ydzi i Madjary, wywoc wiele mki,

cyny, futer. Kraj czeski jest najbogatszym z krajów Pónocy. Kunik, AJlóeKpil, 40.

Wreszcie, porówna dziea tego T. II, s. 612 i nastpne.

36) Chroni. Polonorum I, 6, Numuid non ipse (Boleslavus) Moraviam et

Bohemiam subjugavit et in Praga ducalem sedem obtinuit suisque eam suffraganeis

deputavit. e namiestnicy Bolesawowi musieli by w grodach czeskich, to niewt-

pliwe, ale jak ich po imieniu zwano nie wiemy. Tymczasem w wykopalisku jaro-

ciskiem r. 1876 (w W. Ks. Poznaskiem), pomidzy monetami Bolesawa II ceskiego

znalaz si obol, z napisem na stronie gównej wyranie wybitym: Otto D u x.

Archeolog berliski Menandier, idc za przytoczon wyej wskazówk Chronica Po-

lonorum, mniema, e moneta wybita bya przez Ottona czyli Bezbraima starszego

syna Bolesawa Chrobrego, którego on podczas okupacyi Pragi osadzi tame jako

namiestnika swego. Zapiski Archeologiczne poznaskie, pod redakcyj W. Ja-
dewskiego i Boi, Krzepkiego, r. 1889, zeszjt V, s. 50, — Trudno temu powierzy,

bo Btzbraim i Otto s dwie róne osoby. Pietwszy by najstarszym, a drugi naj-

modszym synem Chrobrego, urodzony okoo r, 1000. Porów. Lewicki, Mieszko II,

w Rozprawach Akadem. Umiejet, Kraków. 1876. Tom V, s. 115. ^



5. Przenlewierstwo Lutyków wzgldem reszty Sowian. Henryk li za-

warszy z nimi przymierze, mielej przeciw Bolesawowi wystpuje.

Zajcie Czech przez Bolesawa Chrobrego mocno ubodo

króla Henryka II. Zniós on wszystko cierpliwym umysem,

przypisujc grzechom swoim to, co dla pastwa jego dolegliwem

sie stao; okazywa spokój, przejeda "sie z miasta do miasta,

wita Wielkanocne obchodzi w lvvvedlinburgu (28 Marca ro-

ku 1003),^') Zielone wita w Halbersztadzie,^^) a tymczasem ci-

ga sprzymierzeców Chrobrego w samych Niemczech i stara

si zapewni pokój ze strony Sowian nadbatyckich. Posowie

Ratarów i w ogóle Lutyków, przybywszy do Kwedlinburga pod-

czas wit Wielkanocnych, askawie przyjci zostali przez króla

Henryka, który podarkami i obietnicami stara si ich zjedna

sobie i tyle dokaza, e „z buntowników" i nieprzyjació „naj-

zaufaszymi sobie ich uczyni." ^") Ten postpek Lutyków, sprze-

czny z wiekow tradycy ich, najzgubniejszym si okaza jak dla

nich samych, tak i dla reszty Sowian nadlabskich. Nie tajne

byo Lutykóm opanowanie przez Bolesawa uyc, Milska i Czech,

jego potga wojenna i askawe obchodzenie si z ludami wadzy

jego podlegymi. Przystpienie do zwizku z nim mogo zape-

wni im niepodlego, za któr dwa wieki zacicie z Niem-

cami walczyli. Ale nienawi do chrzeciastwa, a szczególnie

przeciw Bolesawowi, który zmuszony by dawniejszemi zobowi-

zaniami ojca swego dawa posiki wojenne Ottonowi 111 przeciw

Lutykóm, tudzie zamiowanie swobody plemiennej odwróciy

umys ich od Bolesawa i usposobiy do przymierza z Niemcami,

a raz wszedszy na t drog, optani podstpami i zudnemi obie-

tnicami niemieckiemi, zej z niej ju nie mogli. Przenlewier-

stwo Lutyków ogólnej sprawie sowiaskiej obezwadnio Obo-

drytów, przez samo geograficzne pooenie postawionych w nie-

"') Thietmar, V, 19; Aiinal. Quecllinb, a, 1003.

•''8) Thietmar, V, 20.

3"; Thietmar, V,. 19.



moebnoici poczenia si z Polakami. askajc Lutyków i ma-

mic ich obietnicami Henryk II nadzwyczaj zrczny krok poli-

tyczny wykona. Pojmywal on, e w razie przystpienia Luty-

ków do zwizku polsko-czeskiego, pocignliby do tego zwizku

nietylko Obodryci i Serby do Solawy, ale i Sowianie lewego

brzegu Laby w Drewianach, Biaej Ziemi, wschodniej Turyngii

i u wierzchowin Molianu, tudzie nad Radnic, gdzie lud so-

wiaski, w pogastwie trwajcy a do koca XI w.,^**) gówn
mass osiedlenia stanowi. Odrywajc za od wzmiankowanego

zwizku Lutyków, Henryk II zapewni sobie bezpieczestwo nad

doln ab, a przez to mielej móg przeciw Bolesawowi wystpi.

Wygrawszy bez boju kampanije z Lutykami, Henryk, II

przesta udawa, e nie pojmuje o co Bolesawowi idzie, wypra-

wi do niego posów, z owiadczeniem, „e jeli wieo zajt

przez siebie krain, jak to odwieczne prawo nakazuje, zechce z je-

go aski nadal trzyma i z niej-suy mu wiernie, przychyli sie

do jego yczenia, w przeciwnya razie ma si spodziewa od-

poru zbrojnego."*') — Przy ustpieniu ziem uyczanów i ISIil-

czanów, Henryk II nie wymaga od Bolesawa adnych sue-

bnoci, wedug starego prawa, bo kraje te nie ochrzczone jesz-

cze, mogy by za „barbarzyskie'' uwaane, t. j. za takie, jakie

umowa gnienieska (r. looo) dozwalaa obu stronom zabiera

i do swych posiadoci wciela, lecz Czechy nie byy ju krajem

„barbarzyskim"; Henryk prawnie mia suszno, dajc od zdo-

bywcy wypenienia obowizków hodu, od dawna skadanego mu

przez ksit czeskich, ale wymaganie jego, aby Bolesaw przy-

j Czechy w enno z aski królewskiej, tchno zarozumiaoci

i dzik pretensyj do rozporzdzania niepodem pastwem cze-

.skiem, jakby prowincy niemieck. Bolesaw „z oburzeniem od-

prawi poselstwo," '*^) i przyj wojn.

*o) Szczegóy w tomie IV niniejszego dziea.

") Thietmar, V, 19.

*-) Rozpowiedziawszy o zaproponowanycli Bolesawowi waninl<acli trzyma*

nia C/.ccli z laski królewskiej, Thietmar (V, 19) dmlal: „Jakkolwiek suszne to prze-
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§55.

Pierwsza wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami
(1003— 1005).

I. Henryk II ciga stronników Bolesawa w Niemczech. Bolesaw opa-

nowuje Miszno (1003) i do Bawaryi wpada (1004). Henryk II za-

graa Milsku.

Przed rozpoczciem wojny z Bolesawem, Henryk II zamie-

rzy najprzód zniszczy sprzymierzeców Bolesawowycli w sa-

mych Niemczech). W tym celu Henryk II, po Zielonych wi-
tach (r. 1003) ruszy do Bawaryi, a najechawszy posiadoci ko-

mesa Henryka szweinfurtskiego, spustoszy je, zamek Amerthal

zburzy, a przysanych przez Bolesawa na pomoc komesowi wo-

jowników polskich uj i do swych szeregów wcieli. Potem

obieg gród Kruszno,^) którego broni brat komesa Henryka

Buko; pojma w tym grodzi; Ernesta markgrafa austryackiego,

a gród po kilku szturmach zburzony dosta sie zwycizcy.

Kiedy si król niemiecki bawi koo Kruszna, Bolesaw,

zgromadziwszy tajemnie wojsko, uderzy na Miszno, którem rz-

dzi przyjaciel i brat jego Guncelin.-) Nalega na niego Bole-

saw, aby stosownie do poprzednich zobowiza, bram otworzy

i miasto Polakom podda. Guncelin tómaczy si królowi, e na

wszystkie usugi dla niego jest gotów, ale w obec postawionych

w grodzie wojowników Henryka II, dania jego speni nie

moe, bo wojownicy królewscy nie przystaliby na to, „a gdy si

cie i w lak przyzwoity sposób wyraone poselstwo, odprawi Bolesaw z obu-

rzeniem."

') U Thietmara, V, 2i, Crusni, — teraz Creussen poniej Baireuth, w Bawaryi.

®) Stopie pokrewiestwa Bolesawa z Guncelinem jest zagadk, wzbudzajc
wiele domysów. Tliietmar zowie go poprostu bratem Bolesawa: (fratri suo Gun-

celino, V, lo). Szczegóy rónych objanie zebra Komarnicki, w polskim prze-

kadzie kroniki Thiettnara, s. 192. Prawdopodobnie, e druga ona markgrafa Giin-

thera (f 965), matka Guncelina, wysza za Mieszka, ojca Chrobrego, i e dopiero

po j6j mierci Mieszko Dubrawke poj. Tym sposobem Guncelin byl przyrodnym

bratem Bolesawa. Posse. Codex Saxoniae, T. I, s. 30, przypiselt 180,
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zmowy nasze rozgosz, ycie moje i wszystko co mam w nie-

bezpieczestwie." Wysianych przez Guncelina ordowników, Bo-

lesaw kaza zatrzyma pod stra, wojsko swe posun ku Labie,

nad rankiem przeby j i dal zna przyjaznemu sobie miastu

Streli,"') aby sie niczego nie obawiano i ssiednich osad o nadej-

ciu Polaków nie zawiadomiano. Nastpnie, podzieliwszy wojsko

swe na cztery czci, Bolesaw rozkaza, aby wieczorem zgro-

madzili si wszyscy pod grodem Cyrynem.'*) Dwa oddziay ru-

szyy naprzód, aeby mie baczno na Guncelina, któremu Bo-

lesaw nie dowierza. Natenczas caa ziemia Gomaczów, naj-

lepiej uprawna, w jednym dniu ogniem i mieczem, tudzie upro-

wadzeniem mieszkaców w niewol do szcztu spustoszon zostaa.

Jeden oddzia Polaków napad na Mogilno, '^) ale mieszkacy

grodu tego owiadczeniem przyjani i gotowoci z rodzinami

i dobytkiem w lad za Polakami uda si, odwrócili groce im

niebezpieczestwo. Nazajutrz o wschodzie soca Pola.cy upro-

wadzili zdobycz niezliczon, cz ich, w przeprawie przez ab
wpaw, utona, reszta szczliwie wróciwszy do domu, dzielili si

zdobycz, odoywszy dla króla co najlepsze. Jeców uprowa-

dzono wicej 3000 do Polski.^)

Tymczasem król Henryk cae lato ciga w Bawaryi stron-

ników Bolesawowych, niszczy nad Menem posiadoci komesa

') Thietmar (V, 22), „Civitalem Strelam, quia dos suae erat filii." Ale

w r. 1002, gdy z ukadów merzeburgskich Bolesaw nie utrzyma sie przy Streli, ka-

za j spali; oczywicie wic, e wtedy Strela nie moga by jeszcze „posagowem

miastem córki jego." Kiedy sie to sta mogo? Bezwtpienia póniej, kiedy jedna

z Bolesawówien, nie wymieniona po imieniu u Thiethmara (IV, 37), wysza za Her-

mana, ju po mierci ojca jego markgrafa Ekharda. Przyjazne stosunki Bolesawa

do Streli w r. 1003, ostrzeenie jej, aby nie obawiaa si wyprawy upieniczej, wska-

zuj, e wkrótce po zjedzie merzeburgskim Herman oeni si z Bolesawówn, imi
której wzmiankuje nekrologia naumburgska: „Hermannus marchio, Regelindis mar-

chionisa." Posse. Codex Saxoniae, I, s. 32, przypisek 193.

*) U Thietmara: Cirin castellum; u Annal. Saxo. Zirin, teraz Z e h r e n,

niedaleko aby, na pónoc od Miszna.

'') U Thietmara: Mogiln a urbs, teraz ^I ii g e 1 n, kolo Hubertsburga, mi-
dzy Misznem a Lipskiem.

6) Thietmar, Y, 22.
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Henryka, gród którego Szweinfurt kaza do szcztu zburzy.

Komes Henryk z bratem Brunonem i innymi stronnikami mu-

sieli u Bolesawa szuka schronienia. W Bambergu król Hen-

ryk obchodzi uroczycie narodzenie Maryi Panny, bawi sie o-

wami, a powróciwszy do Saksonii, zapowiedzia z upywem zimy

wypraw przeciw Milczanóm.') Nim jednak to nastpi miao

Henryk II, zdywszy do Magdeburga, zaj si sprawami ko-

cielnemi: na arcybiskupa po zmarym Gizilerze, wyniós Tagi-

nona, rozgrabion w roku g8i dyecezyj Merzeburgsk wznowi

i wszystko, co dawniej „niesusznie odjte byo, dyecezyi tej

zwróci." ^
Uprzedzajc zamiary wojenne Henryka II, Bolesaw czci

za popdem „wciekoci wasnej", czci za namow komesa

Henryka szweinfurtskiego, wpad do Bawaryi i wielkie gwaty

mieszkacom czyni (r. 1004). W odwet Henryk II popieszy

z wypraw do Milska i gdyby „nie zbyteczna rozciecz niegów,

pochód wojska tamujca, caa ta kraina dokoa spustoszona, by-

aby z mieszkaców ogoocon." "; Wyprawa jednak skoczya

si niczem. Król Henryk „chcc nie chcc" zmuszony by do

odwrotu, ca korzy w tern majc, e „wspar zaog Guncelina

i innych obroców ojczyzny."

2. Najazd Henryka II na Czechy. Bolesaw opuszcza Prag (r. 1004).

Szturm Budyszyna, z którego zaoga polska ustpuje.

Niespodziewane wypadki w Lombardyi zniewoliy Henry-

ka II wstrzyma zamierzon przeciw Polakom wypraw i w Marcu

r, 1004 uda si za Alpy, gdzie mu w^ypadao rozruchy umie-

rzy i papiea wesprzy, a tymczasem Bolesaw dociska Niem-

') Thietmar, V, 23. Adelboldus a. 1004: Heinricus Poledae nativitatem Do-

mini celebravit et Thoringis et Sa.\onibus in Mikaviam expeditionem futuram indixit.

Podobnie Annal. Saxo. Porów. Baumer, Regst.i, Nr. 377.

*'j Tiiietmar, V, 25, VI, 1.

»; Ibid. VI, 2.



ców. Opuciwszy wic Wochy, Henryk II powróci do Sakso-

nii, cign w polowie Sierpnia .r. 1004 wojsko pod Merzebur-

giem, goszc, e wypraw do Polski zamierza, dla czego kaza

przysposobi odzie, do przeprawy przez Lab w Boruzie i w upie

Nianów, jak gdyby Niemcy mieli posun si na wsciód od

aby, lecz ku powszeclinemu zdziwieniu, Henryk II, zwróciwszy

nagle ku poudniowi, mimo deszczów i wezbrania rzek, pomkn
si szybko do Czech, gdzie Niemcy zdoali ju uku intryg, za

porednictwem bawicych u nich ksit Jaromira i Oldrzyka.

Uderzenie Niemców na Czechy byo bardzo dotkliwe dla

Bolesawa, bo wanie w tym czasie robi on przygotowania do

spotkania nieprzyjació w uycach. Lecz w tej to mefortunnej

okolicznoci okazaa si wielko jego umysu i nadzwyczajnej

energii. Szybkimi obrotami wojsk swoich ku Czechom, zwin
si on tak gwatownie, e nastpujcym Niemcom, wedug Tit-

mara, wyda si „lwem ryczcym'' (leo rugiens), popieszajcym

wzbroni Henrykowi II przystpu do granic czeskich. Lasy

i przesmyki gór Mirkwidi,^") dzielce plemiona serbskie Szku-

dyczów i Nianów od Czechów, Bolesaw wczenie obsadzi u-

cznikami, ale Henryk II pokryjomu wysawszy oddzia swych

wyborowych kiryników, przebojem otworzy wojsku swemu dro-

g do Czech, nie budzc bacznoci Bolesawa, w Pradze bezpie-

cznie ucztujcego. Raz podczas uczty przybieg do Bolesawa

Niemiec, kapelan biskupa (koobrzegskiego) Reinberna, prze-

strzegajc o nadciganiu wojsk niemieckich. Bolesaw nie wie-

rzy, czy nie dosysza i zapyta kapelana, co mówi, a gdy ten

powtórzy z nowin, król z pogard rzek: „to gdyby leli jak

aby, stanby tu nareszcie ju mogli." Jaromir z przyjacioami

swymi uatwia królowi niemieckiemu drog, rozdwojeniem opi-

nii narodowej i odciganiem od Bolesawa stronników rodu Prze-

1^) Thietmar, VI, 8, silva, quae M i r i q u i d u i dicitur. Dobner, a za nim

Naruszewicz nazw te wyprowadzali od Mira las i Kid zarose. Hist. Nar.

Pol. I, 128. Wedug Bielowskiego ma znac/,y czarny Lis; przesmyk w rudnych

górach, zwanych po niemiecku Erzgebirge. M. P. I. 275.
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mysowców. Z orszakiem swym szed w przodzie wojska Hen-

ryka II, który zdywszy pod gród atec, po wyciciu przez

mieszkaców zaogi polskiej, gród ten zdoby.^') Byo jednake

w Czechacli i przeciwne stronnictwo, przenoszce Bolesawa nad

Jaromira i Oldrzyka, ale, wedug Titmara, byli to ludzie „gorsi

obyczajem od dzikich zwierzt." Kiedy si wreszcie Niemcy

zbliali do Pragi, Jaromir wszed z mieszkacami jej w zmow^,

pomkn si tajemnie w nocy pod Prag, aby z rozwitem na

zaog polsk uderzy, a Bolesawa „wa jadowitego" pojma,

albo zabi.'-) Ale Bolesaw mia take swycli jurgieltników

w obozie niemieckim i midzy Czechami licznych stronników;

wiedzia o wszystkich zamachach nieprzyjació. Obie strony knuy
swe zamiary skrycie. I gdy stronnicy Jaromira mieli, na odgos

trby pasterskiej i uderzenia w dzwony na Wyszegradzie, na-

pa na Polaków, Bolesaw, uprzedzajc ich, w nocy maymi od-

dziaami, wyprowadzi wojsko swe z Pragi. Nieprzyjaciele rzu-

cili si za nim w pogo, ale go nie docigli; tylko brat starszy

. Wojciecha Sobiebor, przewodzcy oddziaem Polaków, zosta-

wionym na mocie, dla zapewnienia odwrotu, mnie walczc po-

leg,'^) we Wrzeniu r. 1004.

Zagroony nie orem niemieckim, lecz wojn narodow,

rozdmuchiwan przez stronnictwo Przemysowców, a przytem.

1') Thietmar, YI, 8.

'-) Thietmar, VI, 9, mówi, e do Pragi zdayl Jaromir, aby Bolesawa poj-

ma lub zabi. Inne róda: Kozma i Dalimil wzmiankuj, e Oldrzyk z niewielu

towarzyszami podkrada si pod Prag i zaczai sie w Strachowie. A gdy przyjazny

mu pastuch zatrbi w róg i w tyme czasie otworzono bram miejsk, Oldrzyk

wpad do Pragi. . . Trzymam sie tu podanej przez Thietmara wiadomoci, który

jako wspóczesny wiadek i dokadnie obeznany z wypadkami w Czechach r. 1004,

zasuguje na wiar wicej, ni póniejsi pisarze.

i'j Thietmar, YF, 9, brata . Wojciecha zwie Sobiesawem i wyraa si

o nim tak niejasno, e poj trudno, po czyjej stronie walczc on zgin? Wszake,

zwaajc na dawn przyja Sawników z Bolesawem, na dug, bo od roku 995,

sub wojskow Sobiebora u Bolesawa, nie moemy przypuci, aby Sobiebor

mia zdradzi Bolesawa i zgin w pogoni za nim, a nie w olironie tylnej jego

stray. — Tak mniema i Szajnocha, Bolesaw Ch. 125.
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obawiajc sie napadu Sasów na Luyce, Bolesaw opuci Cze-

chy, utrzymawszy niektóre zamki kolo gór.'^)

Nazajutrz, po ustpieniu z Pragi Bolesawa, przyby Jaro-

mir, a za nim król Henryk II, powitany przez biskupa Tiddaga

i ksicia Jaromira, poczem do kocioa . Jerzego wprowadzony.

Niezwocznie, w obec wszelkiego stanu krajowców na ten cel

zebranycli, Henryk ogosi Jaromira przywróconym do wszelkich

godnoci, jakie na z ojca spaday, — bawi w Pradze jakby w^e

wasnej stolicy, uroczysto narodzenia Maryi Panny obchodzi

na Wyszegradzie, poleciwszy biskupowi freizingeskiemu God-

szalkowi kaza do ludu, pouczajc o posuszestwie Bogu i szano-

waniu wadz zwierzchnich J'"*) Póniej, odprawiwszy Bawarów do

domu, Henryk II w towarzystwie ksicia Jaromira, po nadzwy-

czaj trudnych drogach, pocign do ziemi Milczanów i gówny

jej gród Budyszyn obieg. Polacy z atwoci odpierali szturmy,

do których sam Henryk wojowników swych zachca, a jeden

z uczników polskich, stojc na wale, wymierzy do niego, i o

mao, e go nie zabi: pad tylko stojcy obok niego rycerz,

sam za Henryk z podniesionemi rkami modli si do Boga,

Budyszyn mia by spalony
,;
gdyby nie rozkaz nieszczsny, wy-

dany przez margrafa Guncelina nie przeszkodzi temu." Krwawe

boje pod Budyszynem cigny si dalej z wielk,- strat ludzi

szlachetnego rodu ; nie jednego rycerza niemieckiego pochona
Sprewja, do której spadali wojownicy wdzierajcy si do grodu.

Nareszcie, wskutek rozkazów od Bolesawa przybyych, zaoga

polska opucia Budyszyn. Henryk II obsadzi gród swojem ry-

cerstwem, lecz dalej ruszy si nie móg. Wojsko jego znuone

pochodami, godem i szturmami potrzebowao odpoczynku.^")

Odoono wic wypraw do Polski na rok nastpny. — Tem

si zakoczya wojna r. 1004.

!•) Naruszewicz, powoujc si na Kromera, H!st. Nar. Pols. T. I pod

1004; Lelewel Pol. Wiek. red. T, If, Zdobycze VII 9, s. 157.

^) Tliietmar VI, 9, 10.

"; Thietmar VI, 1 1.
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3. Wyprawa Henryka II do Polski, Lutycy posikuj Niemców. Henryk

w Midzyrzeczu. Pokój poznaski r. 1005.

Po zajciu Budyszyna król Henryk II dziesi miesicy

niczego przeciw Bolesawowi Chrobremu nie przedsibra i do-

piero latem r. 1005 rozkaza po wszystkich grafstwach pastwa

Niemieckiego, pod kar garda na niestawicych si, obwoa
waln wypraw do Polski, wyznaczajc Liszk na miejsce ze-

brania. A gdy si wojsko zgromadzio, stosownie do rozkazu,

w dniu 15 Sierpnia w oznaczonem miejscu, król w towarzystwie

królowej wsiad w Magdeburgu do odzi, przeby ab, a spra-

wiwszy swe póki w naleyty porzdek, ruszy po prawym

brzegu aby do uyc, dotar szczliwie do Dobrouga, gdzie

mocno ucieszy si na widok nadcigajcych z posikami ksi-

t: Henryka bawarskiego i Jaromira czeskiego. Dla wypo-

czynku wojsko niemieckie rozoyo si obozem nad Sprewj,

okoo której nieprzyjaciel ju zbliska dokucza, szczególnie przez

swych uczników. Wojna podjazdowa toczya si na porzeczu

dolnej Sprewi, w okolicach Lubina, Gubina, Bieskowa i Storko-

wa. Przewodnicy, podkupieni przez wrogów i od wasnych sie-

dzib usiujcy odwróci zniszczenie, prowadzili wojsko niemie-

ckie manowcami przez lasy i po moczarach Sprewi, czem wiel-

kie szkody przyczynili wojsku, W upie Nizowców, gdzie woj-

sko stano obozem nad Sprewj, nieprzyjaciel tak si rozloko-

wa, aby móg Niemcom z ubocza szkodzi. Wtedy rycerz ,.wy-

borny" Thiebern, dobrawszy sobie walecznych garstk, umyli

fortelem podej nieprzyjació, lecz ci otoczyli si zasiekami

z powalonych drzew i nastpujcych Niemców przyjli strzaami,

od których zginli sam Thiebern i biskupa Arnulfa wassale Ber-

nard, Izon, Benon z wielu towarzyszami w d. 6 Wrzenia, co

Niemców pogryo w smutek. Uradowali si przecie, gdy przed

dojciem do Odry zbliyy si dawno oczekiwane druyny Lu-

tyków, przybywajce pod przewodnictwem kapanów swych, nio-

lom UL 24



sacych posgi boków, z wityni pogaskiej.") Stay sie

nie do uwierzenia rzeczy: krzy, godo chrzeciastwa, symbol

wadzy kocielnej i królewskiej stawa do szeregu z bawanami

pogaskimi. Pobony król Henryk z biskupami, w obec niena-

wici do Bolesawa Chrobrego, zapominajc odwieczny wstrt

ku poganom, brata sie z nimi, pochlebstwem i darami jedna

ich sobie do pomocy przeciw monarsze chrzeciaskiemu, pro-

wadzi poganów niszczy chrzecianów polskich. Sami Niemcy

wspóczeni ze wstrtem mówili o sprzymierzeniu sie ich z Lu-

tykami,^**) i brataniu si z nimi króla Henryka.'")

Po uciliwych marszach zdyo wojsko niemieckie ku

Odrze i rozbio namioty swe po nad r. Bobra, brzegi której Bo-

lesaw umocni, stanwszy obozem u Krosna, przy ujciu Bobry

do Odry i adn miar nie dopuszcza przeprawy. Siedem dni

stracili Niemcy szukajc brodu, sposobic lodzie i promy, a
nakoniec znaleziono bród, przez który sze hufców jazdy o wi-

cie porannym przebyy rzek. Bolesaw, dowiedziawszy si o tem,

nie wzbrania dalszego posuwania si nieprzyjació, a zwinwszy

si zrcznie pocign w gb kraju. Jaka to rado opanowaa

Niemców, gdy po tylu trudach, dotarli nakoniec do waciwej

Polski. Posuwali si jednak nadzwyczaj ostronie, aczekujc Lu-

tyków zwolna nadcigajcych i nie wczeniej, a po ich przy-

byciu król Henryk zdecydowa si przeby rzek, ^^^j piewajc

1') Thietmar VI, 14, 16.

-*) Thietmar VI, 16. Quamvis autem de hiis (Luitizii) aliuid dicere per-

horrescam.

1*) S. Bruno w licie do Henryka II pisanym olcolo r. 1008, wysawiajc

Bolelawa jako dobrego chrzecanina, ubolewa, e Bolesaw nie moe nawraca

Lutyków, bdc przei Henryka zniewolony do prowadzenia z nimi wojny; zaklina

Henryka aby przywróci pokój chrzecianom dla walczenia z poganami i oparai-

tywa go temi sowy: Czy nie obawiasz si królu o wiar? Czy czowiek, pojmu-

jcy jakie ztd zo idzie, pocznie dziaa w zwizku z poganami? „Non est quod

timeat rex, ne religionis homo, memor malorum, jungat se pagauis." Bielowski

M. P. I s. 228.

20) Przez jak rzek Thietmar nie objani. Lelewel, Roeppel, Szajnocha

myleli /,e f rzez Odr; Scheltz i Bartoszewicz, e przez Bobre. &!oe by, e Niem-
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wespó z duchowiestwem dzikczynne Zbawcy pienia. Wojsko

niemieckie pognao wprawdzie „ranie" za ucliodzcymi Pola-

kami, ale nigdzie dosign icli nie zdoao, uciodzili bowiem

szybko ,.jak sposzone stado jeleni".-^) Nie spotykajc wiec prze-

szkody, posun sie Henryk II wgb królestwa Bolesawowego.

W IMidzyrzeckiem opactwie, opuszczonem przez mniciów, za-

pewne z rozkazu Bolesawa, obcliodzi uroczysto . Maurycego

(d. 22 Wrzenia r. 1005), dokadajc usilnoci, aby ani klaszto-

rowi, ani mieszkacom, adnego uszczerbku onierze nie przy-

czynili. Po czem, palc i niszczc przylege okolice, posuwa si

dalej , lecz na prob panów swyci zatrzyma wojsko o dwie

mile od Poznania. Bolesaw bitwy nie dawa, ale wyciylajce si

z obozu niemieckiego oddziay za ywnoci ..wielkiego szwanku

doznaway od nieprzyjació w zasadzkaci ukrytycli."

Kto pierwszy pocz traktowa o pokój, — nie wiemy. Tit-

mar mówi, e Bolesaw prosi króla Henryka o ask i e na

jego usilne danie, arcybiskup Tagino z innymi poufaymi króla

uda si do Poznania i pokój z Bolesawem, stwierdzony przy-

sig, z zastrzeeniem wynagrodze stosownycli, zawar.--) Ale

samo zawarcie pokoju nie w obozie królewskim, a w Poznaniu

wskazuje, e nie Bolesaw dobija si prdszego skoczenia wojny

a Niemcy. Dalekie i trudne do przebycia drogi, gód z ndz
i srogoci wojny zczony, wycieczyy ju mocno siy wojsk

niemieckicli, gdy si opary w kraju nieznajomym, penym ukry-

tycli zasadzek, pozbawiajcycli wrogów dowozu ywnoci. Z ra-

doci wic Niemcy odcliodzili napowrót.-^^)

Warunki zawartego w Poznaniu pokoju nie s oznaczone

szczegóowiej przez ówczesnycli pisarzy, by moe dla tego, e

cy przebywali najprzód Bobr, w bród, aby Krosno ubiedz, lub odci, a dopiero

póniej, gdy sie Bolesaw oddali, przeprawiali si zwolna przez Odr, na odziach

i promach, bo na splawnej i bystrej Odrze trudno przypuci aby byy brody.

21) Thietmar VI, 19.

--) Thietmar VI, 20.

2*) Thietmar VI, 20. Laeti tunc revertuntur nostri, quia itineris longitudine

et nimia fanie cum inlermixta belli asperitate magnum sufterebant laborem,

24*



— 372 —
dla króla Henryka II byy ,.nie dobre". Rozpoczawszy bowiem

wypraw, w celu pomszczenia krzywdy cesarstwu przez Bole-

sawa uczynionej, Henryk II powraca musia z wojskiem w o-

pakanym stanic, • uprowadzajc z sob, zwoki polegych ryce-

rzy.-'^) Bolesawa take niezadowalniay warunki pokoju, bo cho-

ciaby niezobowiezyway go do zrzeczenia si zdobyczy za Odra,

faktycznie jednak ziemie uyczanów zostay w posiadaniu Hen-

ryka II.-')

§ 56.

;
Druga wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami

(1007—1013).

I. Henryk II przygotowuje now wypraw do Polski. Bolesaw uprze-

dzajc go, gwatownie rzuca si za Odr, a pod Magdeburg; odzyskuje

uyce i Milsko r. 1007. Zamiast Guncelina margrafem misznieskim

zostaje Herman.

Myl opanowania Sowiaszczyzny do Laby i poczenia

wszystkich krajów, niegdy nalecych do Wielkiej Morawy,

21) Annal. Quedlinb. an. 1005. Rex vero, quamvis dolens, assumpta non
bona pace, cum lachrimabili revertitur exercitu, portans secum corpora mortuorum.

Wedug niemieckich badaczy, annay kwedlinburgskie s nieprzyjazne Henrykowi II,

i dla tego przytoczona wiadomo moe by niepewna. Posse. Cod, Saxoniae I 35.

2"_) Niepewno warunków pokoju poznaskiego spowodowaa zamt w po-

.

jciach dziejopisów. Lelewel, pilnie rozwaywszy ówczesne sprawy, wyrazi si, e
Bolesaw odstpi Luzików, bo gdy na pocztku tej wojny Niemcy przez Luzików

szli- jak przez kraj nieprzyjacielski, w par lat potem Bolesaw kraj ten na Niem-

cach zdobywa. Pol. Wiek. red. T. II, Zdobycze VII 10, Przeciwnie Bartosze-

wicz mniema, e Bolesaw nic nie ustpi i e w Poznaniu dwaj królowie obiecali

nie wojowa z sob, a na poparcie mniemania swego dodaje, „e Naruszewicz roz-

sdnie tu milczy, to i Szajnocha. Moraczewski odstpuje wszelkich zdobyczy

a Bogusawski tylko Luyc". Porów. Historyja Pierwotnej Polski, T. II, s. 127.

Gdybymy nie mieli innych dowodów, e Luyce i Milsko zostaway od r. 1005

do 1007 w faktycznem posiadaniu Niemców, to sam bieg wojny r. 1007 i wygna-

nie przez Bolesawa Niemców z Budyszyna dokadnie to wskazuje. Porów, niej

s. 376. Co si tyczy przypuszczenia, e traktatem poznaskim Bolesaw musia przy-

zna Jaromira ksiciem czeskim, jak utrzymuj : Wawrowski, De bellis inter Bole-

slaum I, 1858 i Ktrzyski, De bello a Boleslav magno cum Henrico rege a. 1002

do 1005, — Dissert, 18OC, (Porów, Posse, Cod. Saxoniae I, 36), to, na poparcie

lego, w ródach faktów nie znajdujemy.
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w jedno potne pastwo, nie opuszczaa Bolesawa ani na

chwil. Czasowa utrata uyc i ziemi Milczanów jtrzya go

mocno; postanowi odzyska je, nie zraajc si niepomylnoci

wojny w latach 1004 i 1005. Owszem trudno walki z pot-

nem pastwem Niemieckiem i gbokie poczucie koniecznoci

pooy tam zaborom nieprzyjacielskim w Sowiaszczyznie, na-

tchny umys wielkiego króla niezomnym zamiarem i doda-

way mu jeszcze wikszej energii do stanowczego rozprawienia

si z Niemcami. Rozsya wic powierników swych do Czech

i Sowian dolnej aby, namawiajc wszystkich do wspólnego

dziaania, wszdzie knuje skrycie zmowy przeciw pastwu Nie-

mieckiemu i tak si stara postawi rzeczy, aby nie on, lecz

Niemcy zaczepne kroki przedsiwzi musieli.

Có robi Henryk II? Czy si spodziewa, e pokój pozna-

ski trwa bdzie dugo i e Bolesaw poprzestanie na nim? By-

najmniej ! Wróciwszy z Polski Henryk II zaraz wzi si „w naj-

gorliwszy sposób do wykorzenienia sprawców wszelkiej niego-

dziwoci"; Brunciona, jednego ze znaczniejszych swych rycerzy

w Merzeburgu, tudzie dwóch przedniejszych Sowian Borysa

i Niezamysa z innymi ich wspólnikami w Wereslewie skaza

na powieszenie. Czeme przewinili? Ówczesny dziejopis i wia-

dek Titmar milczy, a jednak z opowieci jego czu si daje, e
to byy skutki wyprawy odbytej do Polski. Obok takiego spo-

sobu pozbycia si ludzi niebezpiecznych, Henryk II pochlebia

Sowianom dolnej aby, wzywajc utyków na czste obrady

w Wierzbnie nad ab, a co si mu wydawao potrzebnem usi-

owa przyprowadzi do skutku, nie zwaajc czyliby si to im

podobao lub niepodobao. Arnaburg z lewej strony aby, zbu-

rzony przez Sowian w r. 997, kaza na nowo odbudowa „w celu

zwikszenia miejsc obronnych dla swej ojczyzny," ^) rozumi si

nie przeciw komu innemu, jak tylko przeciw sprzymierzecom

swym Lutykom. — Nie spuszcza Henryk z uwagi i Bolesawa,

») Thietmar VI, 21.
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starajc sie przez swych powierników i szpiegów przeci mu

drog do stosunków nie tylko w Niemczech, lecz nawet z Rzy-

mem, aby polityczne znaczenie i wpywy króla polskiego w Euro-

pie, o ile mona byo, osabi.-) Z swojej strony Bolesaw nie-

zaniedbywa sposobów odpaci Henrykowi II podobna monet,

korzystajc za z przyjaznych okolicznoci, jakie mu nastrczya

zacita i duga wojna Henryka II z Baldwinem, ksiciem Flan-

dryi, Bolesaw wyprawi tajnych ordowników do vSowian nad-

abskich i do Czech, namow i pienidzmi zachcajc do wspól-

nej walki z Niemcami.

Przepdzajc wita Wielkanocne w Ratysbonie (r. 1007),

król Henryk otrzyma z trzech rónych miejsc ostrzeenia o no-

wych zamysach przeciw niemu Bolesawa Chrobrego. Wysacy
od zaprzedanego Niemcom Jaromira, ksicia czeskiego, od Lu-

tyków i od wielkiego miasta Liubini^) donieli królowi, e
Bolesaw namow i pienidzmi usiuje wcign ich w niebez-

pieczn przeciw niemu zmow. Lutycy, w zalepieniu swem, po-

sunli si do otwartego wyznania przed Henrykiem II, e jeli

2) Po zjedzie gnienieskim r. looo, Bolesaw slawszy sie niepodlegym

monarcha, zamierzy koron swego pastwa powaga stolicy apostolskiej otrzyma.

Zamys ten nie byt tajemnica Henrykowi II, który wszystkie drogi stra obsadzi,

aby posowie Bolesawa do Rzymu, jeliby wyprawieni byli, w rce cesarskie wpa-

dli. Przewidujc to Bolesaw, zamiast posów, wyprawi (loo8) prostego mnicha

ze szkoy . Romualda do Rzymu z listami i pienidzmi na opat witopietrza. —
Schwytany w drodze mnich, mox carcerali cuslodiae mancipalus, lask bosk do-

sta sie do Rzymu, lecz bez listów i pienidzy, — Porów. Lelewel Pol. "W. red.

T. II str 75—77. Damiani ywot . Romualda, Bielowski M. P. I s. 330. O za-

sadzkach Henryka na poselstwo Bolesawa w 1. U)I3 niej str. 389.

3) Thietmar VI 24. Civitas magna Liubini, niektórzy czytaj Liulini.

Naruszewicz i Roeppel niemog wyrozumie, do jakiego miasta nazwa ta stosuje si;

Worbs w Neue Archiy I s. 245, Scheltz w Gesch. d. Lausitz s. 50, Bartold w Gesch.

V. Kiigen I s. 346, Lelewel Pol. W. red. II, VII, 10, take Moraczewski i Bar-

toszewicz w Hist. Picr. Pol. II, 133, pod Luibini podrozumiewaj Liibben= Lubin

nad Sprewj w doln. I^uycach; ale to civitas magna, jakich w uycach nie byo.

S/.ajnocha w dziele Bolesaw Chr. mniema, e tem miastem moe by Lubeka, ale

Pawiski, w dziele IToJiaScKie C^iaBfliie s. 119, czyta Liuini, i wnioskuje, e naj-

prawdopodobniej pod t nazw skrywa si Julin, czyli AVolin. — Prawdopodobnie,

bo gdzie bya civitas magna?
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duej zostawi Bolesawa w poleoju i przy asce swej, nie moe
nigdy rachowa na doprowadzenie ich do naleytej suebnoci

sobie. Rozwaywszy to, co od posaców sysza, Henryk II,

naradziwszy si z panami swoimi, wyprawi do Bolesawa zicia

jego markgrafa Hermana z wypowiedzeniem zawartego nieda-

wno pokoju. Ostrzeony przez ordowników swych o poselstwie

wzmiankowanego komesa, Bolesaw przyj go niechtnie, uspra-

wiedliwia si z zarzutów, w kocu wyrzek: ,^widzi Chrystus,

zuiadek najlepszy wszystkiego^ e tego, co odtd porobi, dopeni

nierad bynajmniej"^ ^).

Jako, nie zwlekajc duej, Bolesaw gwatownie rzuci si

za Odr i a pod Magdeburgiem si opar, pustoszc ziemi Mo-

raczanów*) do samej aby. Ztamtd, uprowadziwszy znakomi-

tych rycerzy saskich Luidolfa, Tadila i Tadi do niewoli uj-

tych,*) zwróci do grodu Serbiszcze, mieszkaców którego z sob
uprowadzi (r. 1007), nie spotykajc nigdzie powanego oporu.

Arcybiskup magdeburgski Tagino dopiero po odejciu Bolesawa

pocz ciga wojska, które doszy do Jutroboga, ale wodzowie,

w liczbie których znajdywa si dziejopis, biskup merzeburgski

Titmar, rozwaywszy, e nie wypada z maemi siami puszcza

si za nieprzyjacielem, do domu wrócili.

Nieprzygotowanie do wojny Niemców, znienacka przez Bo-

lesawa zaskoczonych, uatwio mu wykonanie zrcznego i nad-

k

*) Thietmar VI, 24.

^) upa Moraczanów przyleg czci do Magdeburga zabrana bya przez

Karola W., a wschodnia jej cze przez Henryka Ptasznika w r. 928 i odtd ci-

gle w reku Niemców zostawaa.

") Annal. Saxo. a. 1007, tudzie Chro. Saxo: Boleslaus prope Parthenopo-

lim pergens, omnem Sclavoniae eo loci provinciam devastat, donec ripam Albiae flu-

minis attigit.— Chro. Quedlinburg., ducens secum in vinculis fortes viros Saxonum,

Ludolfuni, Tadilan et Tadi etc. rex hortatur suos, ne id inultum ferrent, sed nullus se-

quitur, eflectus. Raunier, Regesta Brandenb. N. 390 Do tego: Magdeburg. Schop-

penchronik: Dies Jahr (1007) zog Bolesaw mit den Polen ins Sachsenland bei

Magdeburg; er verbrannte und verheerte die Dorfer und fiihrte gute Helden mit

sich aus Sachsen ais Gefangene uber die Elb. Er sprach spottisch gegen den
heig. Mauritius, das kam an der Kónig und argerte ihn sehr. Miilverstedt. Rege-
sta Arcbiepisc. Magdeb. I, s. 218.
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zwyczaj miaego zamiaru zniszczenia zaóg niemieckich po gro-

dach sowiaskich, wprzód nimby sie poczy mogy. A gdy

mu si udao tym sposobem sparaliowa siy i rodki nieprzy-

jacielskie, móg swobodnie po prawym brzegu rodkowej aby
gospodarowa, przywracajc pod wadz sw ziemie Supianów,

arowianów, uyczanów i ^lilczanów, stolic których Budyszyn

zaoga komesa Hermana trzymaa. Bolesaw obieg Budyszyn.

Zaoga prosia o siedem dni rozejmu i wyprawia do Hermana

posa z owiadczeniem, e po upywie rozejmu, drugie jeszcze

siedem dni broni si moe. Herman baga w Magdeburgu

o pomoc, dodawa otuchy zaodze swej, ale Bolesaw nieustan-

nymi szturmami tak j znka, e wymówiwszy sobie swobodne

z caem swem mieniem wyjcie, zasmucona, piechot do domu

pocigna.')

Powróciwszy do wadania ziemi Milczanów i uycami
Bolesaw usiad w nich, jak we wasnym domu, a majc dokoa

ludno najszczerzej mu oddan, pomnaa swe siy i przygoto-

wywa podstaw do dalszego dziaania nad Lab.

Tymczasem markgraf Herman, wygnany przez tecia z Bu-

dyszyna, wada jeszcze Misznera i trzyma Strel, miasto posa-

gowe Bolesawówny. — Dawniejszy markgraf misznieski Gun-

celin, chocia zbudowa sobie zamek nad r. Solaw, murami

i zaog wzmocniony, a w niezliczone dobra i zapasy zaopa-

trzony, wszake pokusi si o zdobycie Streli, przez wojska Her-

mana bronionej, a gdy niczego dokona nie móg, miasto Ro-

chlice nad Mod (Muld), nie opatrzone warowni, w perzyn

obróci. Za to Herman ze wspóbratem Ekhardem, zamek Gun-

celina nad Solaw znienacka zdobyw.szy, wszystko w nim znale-

zione po bratersku midzy sob rozdzielili, a sam zamek spalili.

Gdy te otrostwa doszy do wiadomoci króla Henryka II, we-

zwa on komesów przed siebie do Merzeburga, a rozpoznawszy

spraw, ca win przypisa Guncelinowi, e nie czeka sprawie-

') Thietmar YI, 24.
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dliwoci z królewskiej reki, dodajc, e Guncelin rodziny wielu

swych poddanych (Sowian?) ydom zaprzedawa i na rozkazy

królewskie puszczenia ich na wolno, nie dba, — rozbojom, ja-

kie sie dziay za jego zezwoleniem, nawet w jego imieniu, nie

stara sie kresu pooy, z bratem swym Bolesawem w bliszych

stosunkach poufaoci zostawa, ni przyzwoito pozwalaa, albo

królowi podoba si mogo. Ostatni zarzut, uwaany za najwa-

niejszy, by gównym powodem do oddania przyjaciela Bolesa-

wowego Guncelina pod stra i pozbawienia Miszna, które Hen-

ryk II czasowo powierzy komesowi Frydrykowi, nastpujcego,

za niwa, za wstawieniem si królowej i arcybiskupa Tagino

mark Miszniesk powierzy Hermanowi,^) nieprzyjaznemu ju
w tym czasie teciowi swemu Bolesawowi®) (r. 1009).

Dwa lata siedzc spokojnie w Budyszynie, Bolesaw mia

baczno na wszystko, co si dokoa dziao, oczekiwa zdarze,

z których mógby skorzysta, i zdawao si, e by zupenie nie

czynnym. A oto, na jeden dzie przed przybyciem markgrafa

Hermana do Miszna, (w Listopadzie r. 1009) znaczna liczba Po-

laków, przeprawiwszy si przez ab, o brzasku dziennym „po-

demkna si cichaczem do bramy obiecanego sobie miasta".

Uatwi wejcie do Miszna obiecali dwaj wiednicy; ^*') lecz w sku-

tek jakiej przeszkody, nie mogli przyrzeczenia dotrzyma. Zmiar-

kowawszy to Polacy, cichaczem, przez zaog niemiecka nie na-

pastowani, odeszli na powrót do Budyszyna, a odkryci wiednicy

przez Niemców straceni zostali. Póniej dopiero margraf Her-

man, wprowadzony zosta na miejsce przez wysaca królewskie-

go, przyrzekajc wszystko odpuci winowajcom swoim, w czem

kolwiek przeciw niemu wykroczyli, a przyrzeczenie swe poda-

8) Thietmar VI, 36.

») Raz z powodu zabrania przez Bolesawa Budyszyna, a powtóre przez

zmian stosunków familijnych, bo prawdopodobnie ona Hermana, córka Bolesawa

Rogelinda zmara przed r. 1007, poczem Herman oeni sie z Godil wdow po

Wernerze. Posse, Codex. Saxoniae I, s. 32 przyp. 193, s, 36 przyp. 223.

1") Thietmar VI, 37. Huius rei ductores erant duo Wethenici ex suburbio,,,
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niem prawicy zatwierdzi. Jacy to byli winowajcy: osobici Her-

mana, czy polityczni, tego jedyny, ówczesny dziejopis Titmar

nie objani.

2. Nowa wyprawa Henryka II r. 1010. Choroba i powrót z Jaryna. Niem-

cy z Jaromirem posuwaj si pod Gogów bezskutecznie. Przymierze

merzeburgskie 1010. Henryk II obwarowuje Lubusz (lOll), zamyla now
wypraw. Bolesaw burzy Lubusz r. 1012.

Dugo rozmyla król Henrylc „nad pomszczeniem szkody

i liaby przez Bolesawa sobie przyczynionej'', a nareszcie rozka-

za gotowa sie przeciw niemu na wypraw po Wielkiejnocy

(r. loio) wszystkiemi siami. Miejscem zebrania król naznaczy

Biaogór nad ab, w majtnoci margrafa Gerona, dokd przy-

by ksi czeski Jaromir, wierny sprzymierzeniec Niemców, tu-

dzie ksi saski Bernard, margrabiowie Herman i Gero, kilku

biskupów i sam nawet arcybiskup Tagino. Zebrani wojownicy

w Biaogórze, „niewyczajc zgoa nikogo, zamiast przyjació,

postpili jak nieprzyjaciele, niszczc i palc majtek cay, z wy-

jtkiem jedynie poddaczycli ludzi; a 1-cról nietylko nie karci

tego, ale si nawet nie sprzeciwia." '^) Trudnoby temu powie-

rzy, jeliby o tern wiadomo poda kto inny, a nie naoczny

wiadek i uczestniczcy w wyprawie biskup Titmar. Mona wic
sobie wyobrazi, co si dziao w krajacli sowiaskicli, do któ-

rycli Niemcy po nieprzyjacielsku wkraczali?

Zdawaoby si, e obudziwszy czujno Bolesawa, Niemcom

wypadao niezwocznie uderzy na niego, ale w obozie niemiec-

kim poczto deliberowa, czy nie udaoby si drog ul^adów

skoni Bolesawa do ustpienia posiadanych przez niego nad

ab krajów. Wysani w tym celu ksi Bernard i proboszcz

Walter do Bolesawa spotkali go, „lecz niezdoawszy zmieni jego

zdania, z niczem wrócili".'^) Rozpoczli nareszcie Niemcy wy-

") Thictmar VI, 38.

'*) Dawniejsi wydawcy czytali odnony usip kroniki Dytmara (VI 38) „ac

Libii (juDd sibi placeret invcniente.s", zamiast „ac nil ibi ijuod sibi placeret in-
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prawe wtargnieniem w okolice miasta Jaryna,^^) gdzie schwyta-

wszy dwóch braci Sowian z Branibora, posadzonych o tajemne

stosunki z Bolesawem, pomimo e bracia nic nie wyznali, oby-

dwóch powiesili. Na tem skoczya sie pierwsza poowa wypra-

wy. Król Henryk i ulubieniec jego Tagino obonie zachorowali,

mnóstwo wojowników take zapado na zdrowiu, uchwalono wic,

aby król z niektórymi biskupami i czci wojska bardziej scho-

rzaego, wrócili do domu. Biskupi za Arnulf halbersztadski

i Meinwerk paderbomeski z ksiciem Jaromirem, margrafami

Geronem i Hermanem pocignli dalej „na spostoszenie ziem

lzanów i Diedoszanów.^^) Doszli do Gogowa, z murów któ-

rego Bolesaw patrza na obóz niemiecki, wstrzymywa zapal-

czywo onierzy swych i odwrotu nieprzyjacioom nie wzbra-

nia Poupieywszy dowoli i zniszczywszy okolice wodzowie nie-

mieccy z upami pieszyli do domu. Jaromir wróci do Czech,

a Niemcy przez kraj Milczanów zdyli nad ab, szlc do ba-

wicego w Merzeburgu króla Henryka poselstwo z zawiadomie-

niem „o swym powrocie szczliwym," (w jesieni r. loio).^^)

Dalekie zapdzenie si Niemców, a pod Gogów Titmar

opisuje ozible, jakby nie wiele znaczce, nie wzmiankuje wcale

ani o bojach, ani o zdobyciu grodów nieprzyjacielskich, nie wie-

yenientes". Z tego „Libiz" pisarze tworzyli róne grody na domys, jak susznie

zauwaa Callier w pracy; Wojny Bolesawa Chr. z Henrykiem II, Pozna, 1888

str. 14.

13) Thietmar VI, 38, Inde ad Luzici pagum, in cujus fronte urbs uaedam

Jarina stat, a Gerone dicta marchione, qui magnus fuit et sic nuncupabatur. Praw-

dopodobnie jest to teraniejsza wie Gahren, na pograniczu obwodu ukowskiego

i dolnych uyc. Co sie tyczy nazwy Jarina, pochodzcej niby od Gerona, to wi-

docznie Thietmar przypomnia sobie 54 rozdzia z dziejów saskich Widukinda,

o wznoszeniu i obwarowaniu grodów w zdobytych krajach.

") Thietmar VI, 38. Cilensi et Diedesi. Dawniejsi pisarze szukali „Cilen-

sów" midzy Odra a Wart, dla czego zmuszeni byli prowadzi Niemców przez

Odr, w gb Polski, a do Sulcina, a potem zwraca ich ukiem pod Gogów.

Obecnie nikt ju nie wtpi, e pod ^Cilensi" Titmar podrozumiewa Slzan, ssia-

dów Diedoszanów (Diedsów) miedzy Kwiai a doln Bobra. Szczegóy w Callier'a

Wojny Bolesawa Chr. s. 16.

'") Thietmar VI, 38.
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my nawet, kto Budyszynem wada: zaoga polska, czy Niemcy?

Musiao by jednak bardzo niedobrze, kiedy Niemcy ani pomy-

lili o szturmie Gogowa, kiedy „gste ddu ulewy" przeszko-

dziy wojskom królewskim do odniesienia zwyciztwa. Atoli

sposób prowadzenia i skutki wojny tej pozwalaj nam spójrzy

na ni inaczej. Oszczdzajc wasne rycerstwo, Bolesaw pojmy-

wa, e mu trudniej byoby ni Henrykowi II stworzy nowe

wojsko, e niewarto marnowa si w otwartem polu, kiedy sama

natura teatru wojny posuy moe do zniszczenia nieprzyjació.

Nie stawia wiec oporu Niemcom w uycach: niech grzzn
i ton w trzsawiskach ponad doln Sprewj, niech by tuk
o nieprzebyte lasy w krainie Diedoszów, niech poow si star-

gaj nim dojd nad Odr i po drugi raz bami tuc musz o mo-

cne warownie Gogowa. A jeli szturm si nie uda i Niemcy,

rozbici nad Odr, zmuszeni bd ucieka do domu, wtedy zaoga

polska w Budyszynie przetnie im jedyn such drog ze lska
przez Budyszyn, Wojerce do Miszna. A e Budyszyn musia

by zaopatrzony mocn zaog polsk, powiadcza to powrót

Niemców przez kraj Milczanów do Miszna, bez zatrzymania przy

sobie tej gównt j warowni Milczanów, czegoby zapewno nie uczy-

nili, jeliby Budyszyn przez Polaków opuszczony zosta. W ka-

dym razie sami Niemcy przyznali, e skutki, przedsiwzitej

w szerokich rozmiarach wyprawy, byy niepomylne, e jedyn

pociech w upach znajdywali.^**) Zamiar wypdzenia Bolesawa

z Milska i uyc spez na niczem, a siy królewskie zmarno-

wane; w gruncie rzeczy bya to klska, pod ciarem której Hen-

ryk II popieszy zawrze w Merzeburgu picioletnie przymierze

w kocu Grudnia r, loio,^'^) nie dla tego, aby miao trwa tak

'8) Annal, Cuedlinb. a. 10 10, Eodeni anno rex in expeditionem suas con-

rahens copias, Poloniam Sclavoniae uaesilurus, sed quo velle ducebat, minime per-

venturus, cum paucis media revertitur via, gravi ingruente aegritudine; caeteris, ut

erant bello parati, plurima deva.slantibus loca muUamiie praedam secum reportanti-

bus. Pertz. M. G. III, 80.

i"j Thietmar, VI, 39.
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dugo, lecz e obie strony potrzeboway.^^) Henryk II mia na-

dzieje nowa wypraw powetowa kiesk, a Bolesaw potrzebo-

wa czasu, aby si umocowa w nadabskich posiadociach.

Wnet po zawarciu przymierza w Merzeburgu, Henryk II,

idc za rad przybocznych panów, miasto Lubusz^^) odbudowa

i warowniami wojennemi umocni zaleci. Potrzeba musiaa by
naglc, kiedy ju w kocu Stycznia r. loii wzito si popie-

sznie do roboty i w cigu 14 dni wykonano polecone dzieo.

Nowa warownia, obsadzona zaog królewsk, miaa suy za

obron pastwa Niemieckiego od strony uyc. Staa pustk od

czasów Henryka Ptasznika. Podniesiono j z gruzów, ale jedno-

czenie kryy ze wróby, e jeszcze w roku loii w opakany

sposób run miaa.-") Cokolwiek póniej Henryk II z ksi-
tami pastwa pocz narady odbywa „jakby na Bolesawa ude-

rzy mieli" i nie zwaajc na picioletni rozejm, wyprawi nowo-

obranego, na miejsce zmarego Tagina, arcybiskupa Walterda

do Bolesawa w zamiarze zawarcia pokoju. Walterd, przybywszy

do Sciciani,-^) podejmowany by przez Bolesawa wspaniale,

"j Lelewel, Zwizki z Niemcami. Pol. Wiek. Sred. T. II, YII, il,

^^) Thietmar. VI, 39. Urbem Liubusuam dictam edificare et confirmare

precepit. Dawniejsi badacze pod wzmiankowan nazw podrozumiewali Lubusz nad

Odr, stolic biskupstsva Lubuszskiego. Obecnie wszyscy prawie badacze zgadzaj

sie, e gród, o którym mowa, przypomina teraniejszy Leubus, niedaleko aby,
w Hercbergskini obwodzie. Tu bya granica posiadoci Bolesawa Chr. z Niem-

cami, tu najwlaciwiej byo Niemcom zbudowa pograniczn warowni. Szczegóy

dotyczce bada o Lubuszy zebra E. Callier, w rozprawie: Wojny Bolesawa Chr.,

s. 29—38.

2»j Thietmar, VI, 39.

**) Thietmar, VI, 44, 45, Sciciani mylnie przez ojczystych badaczy od-

szukiwane w Polsce. Lelewel upatrywa miejsce to w Ciesacu, wsi wielkopolskiej

(Pol. Wiek. Sred. II, VII, 11), Szajnocha gdzie pod Gogowem, u Komarnickiego,

w przekadzie kroniki Titmara, ma by Sathayn albo Seitsch na lsku niedaleko

Wschowy czy Gogowa, podobnie i u Bielowskiego (M. P. I, s. 288). Nie zwra-

cano uwagi, e Bolesaw obozowa nie na lsku, ale w uycach i e tam jego

gówna kwatera by musiaa, bliej do granicy niemieckiej. Stosowniej postpywali

pisarze zagraniczni, szukajc Sciciani midzy Sprewj a Czarnym Halsztrowem,

dotd jednak porozumienie w tej sprawie nie nastpio, bo gdy jedni Titmarowe

Sciciani upatiuj w Synecach (Zinnitzj w dolnych uycach, midzy Ka-
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ale po dwóch nocach pobytu w oznaczonem miejscu, powróci,

nie doprowadziwszy zamiaru do skutku, „chocia sowicie obda-

rzon by od przeciwnika." Znowu wiec król Henryk rozpocz

wypraw 24 Lipca r. 1012, powierzywszy naczelne dowództwo

arcybiskupowi Walterdowi. Wojsko zebrane w Z r i b e n z 2-)

doszo do Biaogóry. Tu „zdao sie ksitom rzecz bezpie-

czniejsz w dalsz nie puszcza sie drog, a zaopatrzy tylko

mark (miszniesk) zaogami doborowemi." Walterd zachoro-

wa i nie dojechawszy do Merzeburga, w drodze umar (12 Sier-

pnia r. 1 01 2). Przed samym jego zgonem zjawi si wygnany

z Czech przez Oldrzyka ksi Jaromir, zamierzajc prosi umie-

rajcego pasterza o wstawienie si za sob do króla Henryka,

lecz gdy si przekona, e w chorym siy ywotne ustaway pro-

si przynajmniej, zalewajc si rzewnemi zami, aeby mu praw
rk poda i przez t oznak yczliwoci zaleci go wiernej po-

mocy obecnych. Nieszczsny! I to si mu nie udao I

mier arcybiskupa Walterda, który, podczas nieobecnoci

króla Henryka, kierowa gównie spraw w zajciu z Bolesawem,

a take wielkie wezbranie wody na abie, przeszkadzajce Niem-

com poda rych pomoc swym zaogom -^) na pograniczu wscho-

dniem, nastrczyy Bolesawowi dogodn por do zaczepnych

kroków. Postanowi wic zniszczy, zbudowan przed pótora

rokiem, na granicy jego posiadoci, warowni Lubusz.-*) Za-

oga jej nie przenosia tysica ludzi, kiedy, wedle uwagi Titmara,

lawa a ukowem, inni miejsce to znajduj we wsi i c z e (Seitschan) w obwo-

dzie Budyszyskim, w górnycli Luycach, w pobliu r, Pólcznicy, inni znowu

w Secu (Stenz), obwodu Kamienieckiego, a nawet w Swinjanach (Schweinitz),

w pobliu Czarnego Halsztrowa, Objanienie dodam niej, gdzie bdzie mowa o Tit-

marowem: Ciani, Cziczani.

22) Thietmar, VI, 45, Zribenz, teraz Schrenz pod Zorbig, w upie Kielety-

cza, Da zachód od r. Muldy.

23) Thietmar, VI, 48.

2^) Annal. Quedlinb. a. I0I2. Post eius (Waldhardi) mortem Bolizlawo, mul-

tis milibus suorum contractis, Dalmanciae terminos occupavit, urbem Coloci (zamiast

eo locii, noviter instauratam, dolose expugnat, et utrinque magna strage peracta, cum

faptiyjs nostris domi reversus est.
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w stosunku do rozlegoci twierdzy, trzy razy tyle zaledwie wy-

starczao. Wojsko polskie poszo do szturmu miao, obrocy

za twierdzy saby opór stawili, Bolesaw siedzc przy uczcie,

patrza ra.donie na ludzi swych, zwyciezko wkraczajcycli do

miasta. Rozwara si brama i popyna krew obficie. W liczbie

przedniejszych obywateli miasta dostali sie do niewoli Guncelin

i Wiso, tudzie komendant miasta, mocno poraniony Scih (Izyk),

którego los zawsze przeladowa, traci bowiem, nie dla braku

odwagi, kady gród mu powierzony. Jeców, na rozkaz „du-

mnego zwycizcy" pod cis stra wzito. Polaków niemniej

500 na placu boju lego. Zwycizcy, podzieliwszy s' zdobycz

i zapaliwszy miasto, z wodzem swym wesoo pocignli do do-

mu, w dniu 20 Sierpnia r, 1012, ubusza znowu ruin zostaa.

Zniszczenie niedawno zbudowanej dla obrony pastwa twier-

dzy, ogromne wraenie wywaro na królow Kunegund, ba-

wic w Merzeburgu. Rozkazaa, aby caego ziemstwa towarzysze

rozoyli sie obozem nad Muld i wszystko mieli w gotowoci

a do przybycia króla.-') Obawiano si nowego napadu Bolesa-

wa, ale on spokojnie w swych posiadociach zostawa. Tym-

czasem król Henryk nie pieszy z odwetem za zburzenie Lubu-

szy. Napady korsarzy na brzegi Germanii, wielkie nieszczcia

z powodu wezbrania wód na Dunaju i Renie, wybór arcybiskupa

na miejsce zmarego Walterda, tudzie inne sprawy pastwa

i zaburzenie w Czechach zniewoliy go obojtnie znie psot

przez Bolesawa wyrzdzon.

3. Zamieszanie w Czechach i atwowierno Lutyków Henryk II wyzy-

skuje na sw korzy (1012). Bolesaw i Henryk II traktuj o pokój.

Zjazd w Merzeburgu. Drugi pokój merzeburgski r. 1013.

Od czasu ustpienia Bolesawa Chrobrego z Pragi (r. 1004),

wada Czechami Jaromir dobroduszny, nieudolny, cikiem ka-

lectwem na ciele pozbawiony energii, wierny sprzymierzeniec

-^) Thietniar, YI, 49.
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Henryka II, na rozkazy którego, jakby komes niemiecki, zawsze

by gotów prowadzi posiki czeskie przeciw Bolesawowi. Usil-

no przysugiwania si królowi Henrykowi Jaromir posun do

takiego stopnia, e gdy raz udao sie mu pojma posów tajem-

nych Henryka ksicia bawarskiego do Bolesawa, najokrutniej-

szym sposobem kaza ich pomordowa. Niegodziwy ten post-

pek obrazi Bolesawa a lenrykowi II posuy za pozór do od-

mówienia aski swej Jaromirowi, aby tem pozyska sobie Bole-

sawa, z którym pokoju pragn. Tymczasem stosunki wewntrzne

czeskie zawikaly si z powodów nie objanionych dotd naley-

cie. Modszy brat Jaromira Oldrzyk, uwiziony przez króla Hen-

ryka jeszcze w roku 1003, po dzesicoletniem zniknieniu z dzie-

jów,-^) zjawia si jako pretendent do korony czeskiej. Wedug
niektórych pisarzy, Oldrzyk, na danie Bolesawa, odesany by
z Niemiec do Polski, gdzie po krótkiej pod stra bytnoci, wy-

sa go Bolesaw do Czech, opatrzywszy we wszelkie potrzeby.-')

W bia sobot r. 1012 Oldrzyk wypdzi z Czech Jaromira, który

nie wiedzc dokd si uda, szuka najpi-zód u Bolesawa,-^) po-

tem u Henryka II przytuku. W drodze do Merzeburga, ba-

ga, jak wzmiankowalimy wyej, umierajcego arcybiskupa Wal-

26) Wedug niektórych dziejopisów Oldrzyk pomaga Jaromirowi do opano-

wania Pragi w roku 1004, a po ustpieniu z Czech Bolesawa, gdy Jaromir zosta

ksiciem czeskim, Oldrzyk odzyska dawn, przez ojca nadan mu dzielnic i wa-

da ni. (Palacki. Dejiny, I, 287; Tomek. Deje kralovsf.vi eskeho, s. 61—3).

Wszake spóczesny Titmar o uczestnictwie Oldrzyka podczas powrotu Jaromira do

Czech w r. 1004 nie wzmiankuje wcale. Gdzieby za Oldrzyk siedzia a do roku

IOI2, wielka w tem zachodzi niepewno. e go cesarz trzyma w wiezieniu, zga-

dzaj sie na to pisarze czescy, podajc, e on uwolniwszy si, bdne i ukryte y-
cie prowadzi, póki Pragi nie odzyska. Nie chc jednak tego przyzna, e go ce-

sarz wyda Polakom. Wszelako podobniejsze do prawdy, e go Bolesawowi oddal

po dziewicioletniem wizieniu. Trzyma go cesarz dugo, dla upewnienia sobie po-

sug Jaromira przez boja rywala. Wypuci go jednak potem, bd na prob
Bolesawa, od którego w tym czasie zatrudniony wojn pod Metzem, pokoju potrze-

bowa, bd za pobite swoje Bawarczyki, ohydzi sobie Jaromira." Naruszewicz,

JI. N. P. I, pod r, 1012— 1013, przyp. 3,

-'•) Naruszewicz, powoujc si na Kromera, H. N. P. I. jak wyej.

86^ Thietmar, VI, 45.
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terda, aby mu rk pomocy poda, a w Merzeburgu prosi o a-

sk królewsk, ,.lecz zamiast miosierdzia i przywrócenia do wa-

dzy, spotkao go wygnanie i stra wizienna u Adelboda biskupa

utrecitskiego, w odwet za rze okrutn na Bawaraci popenion,

tudzie za zniszczenie wojsk sobie powierzonyci." Poczem 01-

drzyk, na wezwanie królewskie stanwszy w Merzeburgu, „w darze

dobrowolnym orzyma królestwo^ które nieprawnie przedtem przy-

waszczy sobie.'-'- -^) Obawia si on brata Jaromira, wszelkiemi

siami stara si zapobiedz, aeby ten nigdy nie zbliy si do

niego, a powziwszy od faszywyci donosicieli wiadomo, jako-

by znakomity rycerz jego Boan z wielu innymi trzymali tajem-

nie stron wygnanego brata, kaza icli pozabija, „aeby tym

krwawym wyrokiem, da innym nauk, czego na przyszo wy-

strzega si mieli." ^^) Wszystko to odpowiadao jak najlepiej

widokom Henryka II, który, osadziwszy Jaromira w wizieniu,

trzyma w cigej obawie Oldrzyka, aby w razie naraenia si

jego królowi niemieckiemu, Jaromir nie zosta do wadzy przy-

wróconym. Zapalczywy i niezalenoci pragncy Oldrzyk, po-

mimo gorcej cici panowa samowadnie, musia by pokor-

nym sug niemieckim, postpywa wedug woli Henryka II,

przysugiwa si mu ze szkod wasnego narodu. Z ciarakteru

róny cakiem od brata Jaromira, Oldrzyk postpywa bdzie tak

sanjo, jak Jaromir. Nie poauje on krwi czeskiej na danie

króla niemieckiego, poprowadzi niejednokrotnie Czeciów przeciw

Polakom w imi przewagi niemieckiej nad Sowianami, rozerwie

ostatnie wzy cznoci Czeciów z Polakami i pogry nakoniec

Czechy w przepa polityki niemieckiej.

Zyskawszy w Oldrzyku pewne narzdzie przeciw Bolesa-

wowi Chrobremu, Henryk II usiowa w takie same przeciw nie-

mu narzdzie obróci Lutyków. Opuciwszy wic Merzeburg

w jesieni r. 1012, król Henryk popyn po abie do Arnebur-

29) Thietmar, VI, 50.

30) Thietmar, VI, 60.

Tora III. j
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ga, dawniój ju obwarowanego, jako twierdzy pogranicznej ze So-

wianami. Tam, po dugich naradach z mnóstwem napywajcych

z rónycli stron Sowian, zawar z nimi pokój. •^^) W jakim celu

zaw-arty by pokój z Lutykami, staymi od r. 1005 sprzymierze-

cami Henryka II, spóczesny dziejopis Titmar zamilcza, a jednak

nietrudno poj, e by przeciw Bolesawowi wymierzony. Sprzy-

mierzecy króla Henryka Lutycy, w cigu dugiej walki Bole-

sawa z Niemcami od r. 1007 a do 1013, ani razu nie zjawaaja

sie W" obozie niemieckim, siedz, spokojnie, jak gdyby si opa-

mitali i zwrot polityki swej obmylali. Schw^3'tanie przez Niem-

ców- dwóch braci z Branibora i powieszenie ich w Jutrobogu

(r. 1 010) za stosunki z Bolesawcem, wskazuje zachw^janie si So-

wian nadhobolskich w przyjani dla Henryka II. Powodzenie

ora Bolesawa mogo natchn ich nadziej oswobodzenia si

od Niemców. Zwalczy wic wszelk myl pojednania si Sow'ian

nadabskich z Bolesawem byo najwaniejszem zadaniem Hen-

ryka. Nie zwaa przeto na rad, podawan przez . Brunona,

aby si nie sprzymierza z poganami przeciw chrzeciaskiemu

Bolesawcowi, ^-) a odoyw- szy skrupuy pobonoci swej na stro-

n, Henryk usiowa zjedna sobie monowadców lutyckich nie

bez powodzenia, jak zobaczymy niej.

Stworzywszy koalicy Czechów i Lutyków z Niemcami,

Henryk II gotowa si do odwetu Bolesawowi zagroeniem po-

zycyom jego po caym froncie pastwa Polskiego od ujcia Odry

a do Dunaju, ale w kocu r. 1012 czas nie sprzyja zamiarom

króla niemieckiego. Sprawy woskie, tudzie ch rychlejszego

przywdziania korony cesarskiej w Rzymie, w'ymagay odjazdu

Henryka II na zachód, Bolesawca sprawy pomorskie i ruskie

w inn cigny stron, a tymczasem picioletnie przymierze

merzeburgskie, w kocu r. loio zawarte, byo ju nadwerone.

Przeciwnicy poczli o pokój traktowa.

^ij Thietmar, VI, 51. Rex a Merseburg discendens, navigio ad Harneburg

venit, Ibi cu.Ti Sclavis confluenlibus plurima discuciens, pace vero ibi firmata, rediit.

32) Wyej s. 370.
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Na Trzy Króle roku 1013 posowie polscy, przybywszy do

Altsztad, owiadczyli Henrykowi II, e w celu zawarcia pokoju

królewicz Mieszko stawi sie nie zaniedba. Henryk II uda sie

do Merzeburga, dokd wkrótce potem przyby syn Bolesawa

Mieszko z wielkimi darami. Henryk II pasowa go na rycerza

i odprawi z czci wielk, zacliecajc do nowych odwiedzin. Pra-

wdopodobnie jNIieszko po\vióz do ojca uoone w Magdeburgu

warunki pokoju na zatwierdzenie. Ale w tyme czasie dowie-

dzia si król Henryk, e komes Werinhar z Ekliardem, bratem

margrafa Hermana, znosili si z Bolesawem, ukadali z nim ja-

kie zamiary królowi przeciwne i nawzajem od Bolesawa po-

sów tajemnyci u siebie czsto przyjmywali. Król Henryk ka-

za obu stan przed sob. Gdy tego jednak wypeni nie mieli,

majtki icli w^zito w^ sekwestr, a ich samych, jako opornych

wadzy królewskiej, za winnych obrazy majestatu ogoszono.

Wszake wina wzmiankowanych komesów nie musiaa by zbyt

cik, poniewa Werinhar po niejakim czasie, a Ekhard póniej

do aski królewskiej przywróceni zostali. ^•'^) W wigilij Zielonych

wit przyby do Merzeburga Bolesaw, ubezpieczywszy si pier-

wej przez danych z niemieckiej strony zakadników, których

u siebie w domu zostawi. Przyjty przez Henryka II jak naj-

lepiej, Bolesaw^ w niedziel witeczn uczyniony by rycerzem

królewskim, a utwierdziwszy nastpnie lub swój przysig, spra-

wowa urzd miecznika przy królu, w czasie uroczystego pocho-

du jego do kocioa. W poniedziaek nastpny stara si wiel-

kimi darami, w imieniu wasnem i maonki swej zoonymi,

przejedna dla siebie króla Henryka, który, zaw^dziczajc niby

za grzeczno, wdzicznoci paci, obdarzajc Bolesawa dobro-

dziejstwem, którego poda od dawna," ^*) raczej ustpywa mu
posiadane przez niego faktycznie kraje, których sam Henryk or-

em nie by w stanie odzyska. Pokój zawarty zosta w Merze-

>^) Thietmar, YI, 54.

'^j Thietmar, VI, 55, cum benefitio diu desiderato.
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burgu 25 ]\taja r. 1013. Bolesaw zwróci zakadnilców, otrzyma

od króla Henryka posiki wojenne na wypraw rusk ''')
i takie

posiki obieca da Henrykowi na wypraw wosk. •'') Ale wa-

runki pokoju nie zadowalniay Niemców, którzy narzekali, e
Henryk Bolesawa nie bez szkody paswa swego od-

puci .^") Szkod t stanowiy kraje od dawnej granicy Pol-

ski a do Czarnego Halsztrowa, ustpione Bolesawowi bezwa-

runkowo,^^) bez wymagania od niego trybutu, lub suebnoci,

którycliby on, czujc si zwycizc, nie przyj.^**)

"*) Thietmar, VI, 55,

"") Thietmar, VI, 56, uala si, e wezwany do posikowania Henryka w wy-

prawie woskiej, Bolesaw o dopenieniu tego nie myla bynajmniej. Ad supple-

mentum hujus itineris Bolizlavus antea invitatus nil asspiravit, et in bene promissis

mor solito mendax apparuit.

*) Annal, Quedlinb. a. 1013 : quem (Bolesawa) benigne suscipiens, . . . non

iaiiicn sine std regni deriinenio, permisit remeare.

ss) Lelewel, Pols. Wiek. red. II, VII, 12; Szajnocha, Bolesaw Chr. 150.

'") Inaczej na warunki pokoju merzeburgskiego spojrzeli historycy niemieccy,

przyjmujc wyraenia Thietmara dosownie: in die sancto manibus appicatis miles effi-

citur, et post sacramenta regi ad ecclesiam ornato incedenti armiger habetur (VI, 55).

Z tego "Wilhelm Giesebrccht upatrzy, e mny Polak, który tyle razy w rónych
stronach gromi wrogów swych, niós teraz miecz przed królem niemieckim podczas

uroczystej procesyi, i tym sposobem przyzna siebie przed caym wiatem wassalem

jego . . . zoy on królowi bogate dary, lecz hojniej jeszcze obdarzon przez niego,

otrzyma w lenno kraje, do posiadania których tak dugo sie dobija, mianowicie

uyce i ziemie Milczanów. (Geschichte der Kaiserzeit, II, s. 115). Znany histo-

ryk uycki, pastor Scheltz, powiada, e Bolesaw, podczas bytnoci w Merzeburgu,

erhilt er %om Konige die Belehnung, leistete den Wassalen-Eid und begleitete den Ko-

nig auf dem Gange zur Kirche, indem er ihm das Schwert vortrug. Dass er nun bei

dieser Gelegenheit die Liinder zwischen Elb und Oder ais Reichsleh.en aufgetragen

erhielt, also namentlich unsere Lausitz, unterliegt wohl keinem Zweifel. (Gesch. d.

Lausitz, s. 54). Pasowanie na rycerza nigdzie nie miao tego znaczenia, aby factus

miles, pasowany na rycerza, mia z ziemi swoj i posiadociami by pasujcemu

obowizany. Pasowanie to byo ceremoni rzymsko - religijn. . . Starszy wiekiem, ;

dostojnoci wyszy pasowa modszego w dowód z duszy wynikajcego rycerskiego :

szacunku . . . nieche nikt w tern lennictwa nie upatruje. (Lelewel, Pol. Wiek. Sr.

II, s. 41). Bolesaw obowiza sie da posiki Henrykowi II na wypraw wosk,
z swojej strony Henryk da Bolesawowi wasne posiki na wypraw rusk. Zby-

tecznie wic byoby dowodzi, e podobne zobowizania wojenne nie mogy by wy-

nikiem wassalnej zalenoci z jednej strony i praw zwierzchnich z drugiej. Uspien-

ski. IlepBifl CiasaHCKia MOHapxiii, s, 242.
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§57.

Trzecia wojna Bolesawa Chrobrego z Niemcami
(r. 1015—1018).

I. Pokój merzeburgski nie zadowalnia przeciwników. Bolesaw wzywa

do zwizku Czechów i podburza przeciw Henrykowi II Wochów (1014).

Oldrzyk wizi Mieszka. Czesi i Lutycy staj po stronie Henryka. Bo-

lesaw gotuje si do wojny (1015).

Niepodobnem do prawdy wydawao si Niemcom, aby naj-

potniejszy wówczas mocarz w Europie Henryk II zmuszonym

by ustpi cz pastwa swego obcemu ksiciu i to jeszcze

Sowianinowi, niegdy hodownikowi króla niemieckiego. Pokój

merzeburgski, „ze szkoda pastwa zawarty", nie dawa im spo-

czynku. Bolesawowi trudno byo rozsta si z myl poczenia

ludów sowiaskicli w jedno pastwo a do aby i Dunaju. Gra-

nica po Czarny Halsztrow nie zadowalniaa go. Okazao si, e
wymoony okolicznociami pokój merzeburgski r. 1013 nietylko

nie rozstrzyga kwestyi o granice midzy ssiedniemi pastwami,

lecz nawet nie zagodzi wzajemnego pomidzy przeciwnikami

rozdranienia. Niemcy skaryli si, e Bolesaw, stosownie do

zobowiza w Merzeburgu, nie dostarczy im posików na wy-

praw wosk, nazywali go wiaroomc. Bolesaw, listem wysa-

nym do papiea, uskara si, e z powodu kryjomycli zasadzek,

przez Henryka II poczynionych, nie móg przyrzeczonej daniny

ivietopietrza ^) uskuteczni, a tymczasem przez rozesanycli taje-^

1) Thietmar, VI, 56, Bolizlavus . . . insuper antea domno papae questus est

per epistolae portitorem, ut non liceret sibi propter latentes regis insidias, promissum

principi apostolorum Petro persoWere censum. Mamy wic niezawodne wiadectwo, e
danin z Polski uwaano w Rzymie ju w pocztku XI w. jako podatek witemu
Piotrowi. W Polsce by moe danina ta pónij dopiero tytu witopietrza przy-

braa, póniej rozmiary jej okrelone zostay, ale pocztek j6j, zdaje si wypada od-

nie do czasu darowizny Gniezna na rzecz stolicy apostolskiej, przez. Od i synów

jej przed r. 996 uczynionej. O szczegóach dotyczcych witopietrza, porów. Abra-

hama, Organizacya kocioa w Polsce, s. 180 i nastpne.
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mnie ordowników po Woszech, dowiadywa sie, jak ida spra-

wy Henryka II i kogo móg tylko usiowa odwróci od niego.")

„Na tysiczne sposoby w chytroci swej wywiczony", Bolesaw

wyprawi syna swego ISIieszka do ksicia Oldrzyka z upomnie-

niem, „aby pamitni na zwizek pokrewiestwa, który ich czy,

podali sobie rce do zgody, zczyli si w celu wspólnego dziaa-

nia przeciw wszelkim nieprzyjacioom, mianowicie przeciw kró-

lowi niemieckiemu." By to krok stanowczy, donioso którego

zrozumie atwo. Bolesaw da zwizku z Czechami, pojmujc,

i w podobnym razie caa Sowiaszczyzna pónocno-zachodnia

do aby, Solawy i Dunaju zlaaby si w jedn, gron dla ce-

sarstwa rzymsko-niemieckiegó potg. Oldrzyk pojmywa donio-

so przeoe Boleslawowych, ale „zaufani doradzcy przestrze-

gali go, e cay ów ukad pozorny, ma jego zgub na celu."

Poddawszy si namowie doradców, Oldrzyk dopuci si zbro-

dni: przedniejszych z orszaku królewicza kaza pozabija, a sa-

mego Iklieszka z reszt jego przybocznych, uprowadziwszy do

Czech, do wizienia wtrci (roku 1014).^) By to take stano-

wczy krok ze strony Czechów. Postpiwszy w tak haniebny

sposób z synem i poselstwem jedynego podówczas obrocy So-

wian od Niemców, Czechowie wyosobniali si od reszty Sowian

i chcc nie chcc sta si musieli pokornymi sugami tyche

Niemców. Poprawi to póniej nie byo ju monoci, albowiem

po dugich bojach nastpywaa chwila stanowczego starcia si

Bolesawa z Henrykiem II.

Uwizienie Mieszka przez Oldrzyka zaszo podczas odjazdu

Henryka II do Woch. Ukoronowany w Rzymie koron cesar-

sk w dniu 14 Lutego r. 10 14, Henryk dopiero w kocu roku

tego do Germanii powróci i wtedy zapewno dowiedziawszy si

o postpku Oldrzyka, wysa do niego komesa Teodoryka, z roz-

2j Thietmar, VI, 56.

3) Thietmar, VII, 7, nie oznaczy bliej czasu uwizienia Mieszka. Annay

kwedlinburgsUie, podaj pod r. 1014. Scd et Misico, Bolizlavi filius, ab Othelrico

Bohemico capitur, dolo caesis eius comitibus.
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kazem wydania sobie rycerza swego, na którego ycie, jeli dba

o ask cesarska, targn si nie powinien. Oldrzyk nie chcia

królewicza z rk swoich wypuci. Dopiero za powtórnem nale-

ganiem cesarza, chcc nie chcc wyda mu Mieszka. Bolesaw

wnet wyprawi posów do cesarza z podzikowaniem i prob
odesania mu syn, owiadczajc, e to go zobowie do wdzi-

cznoci. Cesarz ociga si z wydaniem Mieszka Bolesawowi,

przyrzekajc zado uczyni daniu jego, jeli na Wielkanoc

(r. 1015) do Merzeburga przybdzie. Bolesaw jednak czstemi

poselstwy nie przestawa nalega o wydanie mu syna jak naj-

prdzej.*)

W pierwszych dniach Kwietnia (r. 1015) cesarz Henryk

przybywszy do Merzeburga, w otoczeniu swych dostojników

i ksicia Oldrzyka, wita Wielkanocne wesoo obchodzi. Py-

ta, o rad w sprawie Mieszka, Arcybiskup magdeburgslci Gero

ostrzega cesarza o niebezpieczestwie, jakie dla pastwa, z po-

wodu niesusznego zatrzymania Mieszka, wynikn mogo i ra-

dzi zwróci go ojcu, wziwszy zakadników, lub inn rkojmi.

Tum obecnych dostojników odezwa si podobnie, cz tylko,

ujtych zotem Bolesawa, wyrzeka, i taki postpek na rachu-

nek dobrej sawy bynajmniej poczytany by nie moe. „Ponad

zdrow rad wziy gór pienidze, a stronnictwo rzeczone, do-

stawszy na sw porke Mieszka, dla przypodobania si Bolesa-

wowi, za uzyskaniem jedynie przyrzeczenia wiernoci", odprowa-

dzio go z orszakiem do domu, upominajc Bolesawa i syna jego,

aby pamitni na przysig cesarzowi uczynion, przeciw niemu

nic sobie nie pozwalali, ani si starali odwodzi od niego przy-

jació.-^)

*) Thietmar, VIT, 7.

'') Thietmar, VII, 8, nie oznacza bliej czasu, w którym obradowano o spra-

wie Mieszka i kiedy mianowicie zwrócono go ojcu. Dawniejsi badacze niemieccy

wypadek ten odnosili do koca r. 1014 lub pocztku r. 1015. Teraniejsi uczeni,

po pilnem porównaniu róde historycznych, mniemaj, e wzmiankowane wypadki

zaszy podczas wit Wielkanocnych r. 1015. Fortinskij. TiiTMapt MepseóyprcKlil

Ji ero xpoiiiiKa. Petersburg, 1872, s. 136.
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W tyme czasie oczekiwano powrotu do Merzeburga mark-

grafa Hermana, który u tecia swego Bolesawa wita Wielka-

nocne przepdza. Tymczasem cesarz Henryk narzeka na nie-

wierno Bolesawa, przypomina niepodanie przez niego obiecanej

pomocy, a nareszcie domaga sie u swych dostojników, aby je-

dnomylnie wezwali Bolesawa do usprawiedliwienia si, albo na-

prawy swej winy,") jak gdyby król polski by jakim komesem,

lub wassalem cesarskim. Przyby nakoniec Herman a z nim po-

se polski Stojgniew, ten sam, który dawniej ju posyany by
do Henryka II, podczas pobytu jego w Lotaryngi (r, 1012),')

i wtedy okaza si kamc, poniewa co innego, a nie to, co od

cesarza mia polecone, donosi Bolesawowi, teraz za wyprawiony

zosta przez niego, aby stan przed obliczem cesarza i jego ksi-

t, jako „zdradziecki podszczuwacz i burzyciel". . . Oczywicie

Stojgniew by zrcznym dyplomat, broni interesów monarchy

swego, win na si przyjmywa, by kozem ofiarnym, co pojmy-

wali Niemcy, bdc przekonani, e on wyprawiony by do cesa-

rza, „od synnego ze zmiennoci pana swego", bardziej w celu

podburza i zamieszek skrytych, anieli zawarcia pokoju, jak

utrzymywa. Cesarz powtórnie wezwa Bolesawa do usprawie-

dliwienia si, lub za nieposuszestwo „dania stosownej naprawy."

Zdawaoby si, e Bolesaw z pogard odrzuci nacechowane za-

rozumiaoci wezwanie cesarskie, ale on, kierujc si wicej ro-

zumem politycznym, ni uniesieniem si chwilowem, postanowi

skorzysta ze zrcznoci i domaga si, aby sprawa jego z cesa-

rzem Henrykiem rozwaon zostaa na ogólnem zgromadzeniu

naczelników pastwa. Stawia on tym sposobem cesarza w za-

leno od wyroku ksit i hrabiów, midzy którymi liczy wielu

przyjació i jurgieltników, a zapewne musia czu i sprawiedli-

6) Thietmar, VII, 6.

') Thietmar, VII, 6, wzmiankuje wprzód o przybyciu Stojgniewa, a potem

dopiero wraca do opowiadania dawniejszego zdarzenia z Mieszkiem w Czechach, tu-

dzie o zwróceniu go Bolesawowi, co wszystko stao sie wczeniej od przybycia do

Merzeburga Stojgniewa.
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dliwo po swej stronie. Tu mógby dziejopis Henryka II Tit-

mar powiedzie: chytrzyli oba, ale przechytrzy „najchytrzejszy

z ludzi" Bolesaw. Cesarz, rozumi si, nie yczy godnoci swej

naraa na niepewny wyrok dostojników swych: trybunau nie

zwoa. Bolesawowi zostawao inn drog powcign zarozu-

miao cesarsk, zmusi Henryka II do szanowania zobowiza

i przyzwoitoci w stosunkach z niepodlegym monarch.

Latem roku 1015 obie strony traktoway niby o zgod,

a w rzeczywistoci gotoway si do wojny, która bya niechy-

bn. Cesarz wezwa wszystkich sprzymierzeców swych do wy-

stpienia w pole. Wypraw przygotowywano naleycie: pilniej,

jak kiedykolwiek. Tumy wojsk niemieckich cigay si koo

Magdeburga, Lutycy razem z Niemcami gdzie na pónocy, Cze-

chowie na pograniczu lska, a na poudnie od Morawii, w mar-

grafstwie austryackiem zbierali si Bawary. Cesarz postanowi

ze wszystkich stron razem uderzy na Polsk, a dla wikszego

rozerwania si Bolesawa, wszed w porozumienie z ksiciem ki-

jowskim Jarosawem.^)

Opasana acuchem koalicyi Niemców, Lutyków, Czechów,

Bawarów i Waragów, Polska wystawion bya na cik prób

si jej modzieczych, uycie których zaleao od zdolnoci wo-

dza. Nastpywaa chwila stanowcza, w której Polska, w razie

przegranej wojny, byaby niezawodnie jeli nie rozszarpan ca-

kowicie, to przynajmniej odart ze swych posiadoci nad Odr
i górn Wis, ponion moralnie w oczach Sowian i zmuszon

do ustpienia Niemcom gospodarowania w caej Sowiaszczynie

pónocno-zachodniej, tak, jak ju w Czechach gospodarowali. Ale

w tej chwili krytycznej sercem i umysem ludów polskich wa-

da Bolesaw, zdolnociami i charakterem przewyszajcy cesarza

Henryka i wszystkich jego sprzymierzeców. Pojmywa on do-

kadnie stan rzeczy i naleycie przygotowywa obron kraju,

szczególnie po granicy od zachodu. Obrawszy Odr jako linij

*) Soowjew. IIcTopia Pocciii. T. I, s. 201.
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obrony, Bolesaw opatrzy j licznemi warowniami, osadzonemi

mocn zaog. Pooone na wielkiej drodze z Luyc do Pozna-

nia Krosno, dawniej ju obwarowane, jalco jeden znajwaniej-

szycli punktów strategicznych, Bolesaw powierzy ulubionemu

synowi swemu Mieszkowi, dzielnemu modziecowi, a sam sta

w odwodzie, aby stosownie do napadu nieprzyjació, rzuci si

tam, gdzie potrzeba wskae. Wystawione na pierwsze uderzenie

wrogów uyce, z pooenia swego geograficznego, nie przedsta-

wiajce linii obrony, miay inn, topograficzn dogodno. Po-

zamykawszy gówne przejcia pomidzy botami i uzbroiwszy

przyjazn sobie ludno miejscow, Bolesaw nie mia potrzeby

traci si w otwartem polu dla obrony podmokych i lesistych

przestrzeni. Dogodniej mu byo oczekiwa, a najazd wrogów,

straciwszy zapd pierwotny w trudnych przeprawach wród ba-

gnisk, najeonych strzaami ludnoci miejscowej, zmuszony bdzie

otwiera sobie drog przebojem, starga siy swe w bezowocnych

zapasach z natur. A gdy zwalczywszy przeszkody miejscowe,

najazd pomknie si ku Odrze, zmarnuje niemao czasu, ludzi, za-

pasów wojennych, natknie sie na mocne warownie nad Odr,

a z tyu zagroony bdzie mocn zaog polsk w Budyszynie

zostawion.") Obliczajc siy swe w stosunku do si koalicyi nie-

przyjacielskiej, i pooenie geograficzne teatru wojny, Bolesaw

przyj plan wojny odpornej, zamierzajc, w razie pomylnych

okolicznoci, przej niezwocznie do kroków zaczepnych.

2. Nowa wyprawa Henryka II do Polski (r. 1015). Klska w ziemi Die-

doszów Henryk II ucieka do Merzeburga. Mieszko w lad za nim

napada Miszno. Zawieszenie broni.

Uprzedajc wypraw wojska niemieckiego z pod Magde-

burga, Bolesaw, zapewno dla zabrania upów i potargania si

®) Chocia o zaodze polskiej w Budyszynie, podczas wojny r. 1015 w ró-

dach wiadomoci nie ma, ale to nie podlega wtpliwoci, albowiem w przeciwnym

razie Niemcy nie omieszkaliby gród ten, mocno obwarowany, zatrzyma, czego je-

dnak nie uczynili.
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nieprzyjacielskich, najecha jak cze posiadoci cesarskich.

Obraony tem do ywego Henryk II wyprawi posów do Bole-

sawa, dajc, aby zwróci kraj, który zagarn, lecz ten hardo

odpowiedzia: „nietylko nie oddam tego, co zdobyem, ale wicej

jeszcze zdobd." i*') Cesarz ujrza si zmuszonym przyspieszy

wypraw, sposobi sie do niej w Magdeburgu, bagajc niebo, za

wstawieniem si . Maurycego, aby mu dopomogo do pokona-

nia „zacitego wroga jego Bolesawa." ^^)

Wojsko niemieckie, pod wodz samego cesarza Henryka,

wyruszywszy z pod Magdeburga dnia 8 Lipca r. 1015, cigno
przez dobra margrafa Gerona do Sklancisworde,^-) niszczc i u-

piec mieszkaców, jakby w kraju nieprzyjacielskim. Po przej-

ciu aby, Niemcy wtargnwszy do uyc, napadnici byli od

zaogi miasta Ciani,^^) która wycieczk przeciw nim uczynia,

lecz Niemcy mnóstwo z niej pooyli trupem i pojmali Eryka Py-

sznego, który z powodu popenionego zabójstwa, szuka w tem

^O) Annal. Quedl. a. 1015. Addidit etiam imperator legationem mittere ad

Bolizlavum pro restituendis regionibus, quas abstulerat. Ule, ut solebat, superbe

respondit, se non solum propria retinere velle, quin potius non sua diripere maile.

Porów. Chronograph. Saxo. a. 1015.

i») Thietmar, VII, u.

1-) Wedug domysu badaczy ma by teraniejsze Kunzwerda, na poudnie

od Torgau nad aba.
'^) Thietmar, VII, 1 1, Nostri autem ut ad pagum Luzici dictum venerunt, a pree-

sidio ex Ciani urbe egresso temptantur. .. Poniewa Ci ani byo miastem (urbs)

i miao zaog, widocznie wic bya to warownia z kasztelanija (burgward), poo-

ona w dolnych uycach, niedaleko granicy niemieckiej, bo Niemcy, po przej-

ciu aby, wtargnwszy w pagus Luzici, napadnici zostali przez zaog tego

grodu. Czy Ciani jest tem samem miejscem, o którem Titmar wzmiankuje pod

r. 1018, Cziczani, do którego przyprowadzono Od, po zawarciu pokoju w Budy-

szynie? — "Wtpliwe! Oprócz rónicy w formie samej nazwy, nastpne okolicznoci

budz jeszcze wtpliwo. Badacze znajduj Ciani w miejscu teraniejszej wsi

Z i en i z (Synece), w dolnych uycach, midzy ukowem a Kalaw. Pooenie
takie oznacza na mapie Posse. Codex Saxoniae. T. I. Zachodzi pytanie; z jakiejby

racyi, Oda, spieszc do Bolesawa przesiadujcego w Budyszynie, miaa podró od-

bywa naprzód do pooonego w stronie od wielkiej drogi Ciani w dolnych u-
ycach, a potem dopiero zwróci na poudnie do Cziczani w górnych uycach?
Wypadki i pooenie geograficzne przemawiaj za tem, e Ciani jest innem ni
Cziczani miejscem.
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miejscu schronienia, a zakuwszy go w kajdany, do cesarza przy-

wiedli. Ztamtad zmierzajc ku Odrze, wysa cesarz do Mieszka,

obozujcego w Kronie z licznemi roty, panów swych najprze-

dniejszych z upomnieniem, aby mu wierno dotrzyma, oraz

z prob, aby tych, na których wstawienie sie wolno od cesa-

rza uzyska, na utrat dóbr swoich teraz nie naraa, lecz gdy

ten owiadczy, e „ojczyzny napadnitej a do przybycia ojca,

wszelkiem.i silami broni bdzie, a potem postara sie nakoni go

do zgody z cesarzem", nadzieja na zdobycie Krosna znika. Tym-

czasem ksi saski Bernard z biskupami, komesami i tumem

sprzymierzonych Lutyków nadciga z pónocy przeciw Bolesa-

wowi, z którym spotka sie nad Odr, znalazszy „pobrzea jej

ze wszech stron w warownie opatrzone." ^*) Trzeciego Sierpnia

(r. 1015) cesarz próbowa przej Odr§ i stoczy bitw z Pola-

kami, których nie mniej 600 pado. Ze strony Niemców, w licz-

bie kilku modzieców zgin Hodo, obwiniony dawniej o zbyt

przyjazne stosunki z Bolesawem. Mieszko, poznawszy ciao po-

przedniego swego towarzysza i stróa, zapaka rzewnie, poczem

opatrzywszy je starannie, do obozu niemieckiego odesa. Bole-

saw, bronic w innem miejscu przystpu do Polski, chciaby

pobiedz synowi na pomoc, ale nie móg opuci stanowiska nad

Odr, któr nieprzyjaciel przeby usiowa. Gdzie si tylko Niemcy

pokazali na odziach, Bolesaw z jazd pdzi na ich spotkanie,

a nareszcie Niemcy, rozwinwszy agle, pynli popiesznie dzie

cay, póki ju niedocignieni przez Bolesawa, bez przeszkody

w podanem miejscu wyldowali. A jednak Bolesaw zwinnymi

obrotami nad Odr, zdoa odci od poudnia ksicia Bernarda,

który „przez kryjomo wyprawionych pieszych posaców", doniós

cesarzowi o niewypenieniu zlece mu danych, a poprzesta tylko

na zniszczeniu okolicy i do domu zwróci. Podobnie i Oldrzyk

z Czechami i Bawarami, majc poczy si z cesarzem i na pra-

wem skrzydle armii stan, zaniecha tego musia „dla rónych

"j Thietmar, VII, 11, huuc presentem, munita undiuessecus Odera, habuit.
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przyczyn". Pomoc jego cesarzowi ograniczya si zdobyciem

wielkiego miasta Busink/^) w którem pojma tysic jeców,

oprócz kobiet i dzieci, miasto spali i „zwyciezko do domu wró-

ci." Czwarty wódz wielkiej armii cesarskiej margraf austryacki

Henryk, majcy z Bawarami w Morawii dziaa, zaledwie zdoa

da odpór, upiecym na pograniczu, wojownikom Bolesawo-

wym, których do 800 trupem pooy i zdobycz, przez nich za-

garnit, odzyska.^**)

Opisujc przytoczone wypadki ówczesny dziejopis Titmar

nie domawia wielu rzeczy, a jednak jasno, e plan cesarski skon-

centrowania nad Odr wszystkich si, jakie powinni byli przy-

prowadzi ksi Bernard, ksi Oldrzyk i margraf Henryk, ru-

n przed walecznoci wojsk Bolesawowych. Cesarz znalaz sie

w nader przykrem pooeniu i nie bez troski o siebie „jako nie-

liczne wojsko majcy", ciga w kup siy swe i wzi si do

odwrotu,'") lecz nie po tej drodze, po której przyszed i wszyst-

ko zniszczy, ale przez krain Diedoszów, gdzie zniewolony

z obozem w' ciasnem miejscu zawrze si, pozosta w samotnoci

zupenej, albowiem jedyny waciciel pasieki, który tam mie-

szka, natenczas by zamordowany. Bolesaw, niepewnym bdc
dokd si cesarz zwróci, umocowywa brzegi Odry, ale skoro

L

*5) Thietmar, VII, 12, Olhelricus uandam urbem naagnam, Bu sine dictam,

petiit. Gdzie ten Busink? Komentatorowie Thietmara szukali grodu tego w Beuthen

(Bytom) nad Odr, inni w Bautzen (Budyszyn). Szafarzyk dostrzeg go na prawym

brzegu Odry, ale nie mówi gdzie. (Star. Slow. g 38, 6). Lelewel znajdywa w Bunz-

lau, t. j. Bolesawku nad Bobra (P. W. r. T. II, YII, 12). Szajnocha w Budy-

szynie (Bolesaw, 159). Scheltz w Beuthen nad Odr, Moraczewski nawet w Zb-
szyniu (w Poznaskiem). Wtpliwe, aby Oldrzyk móg doj do Bytomia niej

Gogowa, bo w takim razie byby sie poczy z Henrykiem II, niedaleko ztd pod

Krosnem obozujcym. Zatem nie ma co mówi o Bytomiu, a tern bardziej o Zb-
szynie, bo ostatnie przypuszczenie jest wprost niedorzecznoci. Budyszyn dobrze

by znajomy Niemcom. Thietmar, wspominajc go pi razy, pisze zawsze Budisin.

Omyki tu dopuci niepodobne. Prawdopodobniejszy domys Lelewelowski, e Bu-

sink jest Bunclau, Boleslawek, nie wiemy jednak, czy gród ten istnia ju w roku

1015? — Inn konjekture w tym wygldzie podam niej w biecym §, gdzie bdzie

mowa o grodzie Przybuziu na s. 416, przyp. 55.

18) Thietmar, VII, 12.

1') Annal. Quedlinb. a. 1015. coUectis copiis exercitum jubet redire.
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do niego dosza wiadomo o odwrocie cesarza, natychmiast

przeszed do kroków zaczepnych i dla cigania ustpujcych nie-

przyjació, wysa liczny oddzia piechoty, z rozkazem, aby przy

sposobnoci, cze przynajmniej wojska niemieckiego starano sie

zniszczy. Przy tern Bolesaw wyprawn do cesarza opata Tuni,

niby dla traktowania o pokój, w rzeczywistoci za na zwiady,

ale w obozie cesarskim poznano sie na nim i zatrzymano go, a
nim cae wojsko nie zdoano uprowadzi w nocy, po rzuconych

mostach, za bagniska dokoa rozpostarte. Wtenczas dopiero

puszczono owego „mnicha z habitu, a w samej rzeczy lisa szczwa-

nego" do swego pana, którego dla tych przymiotów wanie by
ulubiecem.

Wydobywszy sie z bot cesarz Henryk odjecha, powie-

rzywszy wojsko arcybiskupowi Geronowi, margrafowi Geronowi

i komesowu Burhardowi z upomnieniem, aby sie na szczególnej ba-

cznoci mieli. Jako w istocie po straszliwym trzykrotnym okrzy-

ku, poruszy sie nagle rój uczników polskich, w lesie ukrytych

i strzaami nieprzyjació zasypa. Niemcy oparli sie pierwszemu

i drugiemu natarciu, gdy jednak niektórzy z nich ucieka po-

czli, wojownicy polscy skupiw^szy sie hurmem, po trzeci raz

uderzyli, a rozpdziwszy nieprzyjació, samopas bkajcych sie

zabijali. Wiadomo o tej klsce zanieli cesarzowi arcybiskup

Gero i komes Burhard, raniony, sami tylko zdoawszy zaledwie

uj z pogromu. Mody komes Ludolf z niewielu towarzyszami

dosta si do niewoli, komesowie za Gero i Folkmar z 200 naj-

przedniejszymi rycerzami zabici i zupieni.'*) Wspomnienie o tej

strasznej klsce tak ywo zachowao si w pamici Niemców, e
kalendarz merzeburgski dzie i Wrzenia (r. 1015), jako dzie

aoby po polegych w krainie D i e d s i (Diedoszanów) wy-

szczególni.^®)

-s) Thietmar, VII, 13.

'9| Kalend. Septemb. Gero et Wolkmar comites cum sociis suimet 200 per-

empti sua. Kalendarz Merseburgski. Porów. Lelewel. P. W. . T. II, s. 200. —
Szajnocha. Bolesaw. 116.
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Ubolewa pobony cesarz Henryk nad strat tylu znakomi-

tych rycerzy, troszczy sie bardzo, aby 'im wyprawiono pogrzeb

po cirzeciasku, w rozpaczy chcia nawet wróci na pobojowi-

sko, ale przychylajc si do rady przybocznych panów, wysa
tylko biskupa misznieskiego Ejda, aby Avybagal u „nieszczsne-

go Bolesawa" zwrócenie zwok margrafa Gerona i dozwolenie

pogrze polegych.-") By ten Ejd czowiekiem osobliwej po-

bonoci. Wielki swój majtek rozda na ubogich, konno jedzi

mao, wicej piechot chodzi i to boso, koszuli ani nogawic nie

nosi, chyba przy mszy, na chód si wystawia, godem morzy,

oczy wypaka, a jad tak mao, e z oszczdnoci okoo 200 a-

nów kocioowi swemu przykupi.-^) Zalewa si pobony biskup

zami na widok okropnej rzezi i trupów, przez onierzy polskich

odzieranych, pad na kolana i modli si pocz. onierze jli

si od niego ucieka, jakby na widok upiora, lecz gdy si zbliy,

powitali go uprzejmie i bez wstrtu pozwolili mu i dalej, Bo-

lesaw, nie umiejcy ukry radoci swej z powodu zguby nie-

przyjació, pozwoli na wypenienie celu poselstwa Ejda. onie-

rze polscy pomagali mu grze polegych. Dokonawszy ostatni

posug rodakom swym polegym, Ejd prowadzi do Miszna

zwoki margrafa Gerona i towarzysza jego Widreda,--)

Korzystajc ze zwyciztwa, odniesionego w dniu i Wrze-

nia (r. 1015), Bolesaw, rozkaza wojownikom sw^ym ciga na-

tarczywie niedobitki niemieckie, ustpujce najpewniej przez oko-

lice, gdzie dzi pooone s arów, Muaków, Wojerecy. Ce-

sarz Henryk, cigany przez królewicza Mieszka, ustpywa ku

Streli, peen obawy, aby Miszno nie wpado w rce nieprzyja-

ció, dla czego rozkaza margrafowi Hermanowi utwierdzi si

i broni si w Misznie, a sam do Merzeburga dy. Mieszko,

majc wskazany sobie „od ojca niegodziwca" kierunek, pdzi za

uciekajcymi wrogami tak spiesznie, e ju o wicie 13 Wrzenia

20) Thietmar, VII, 14.

2') Thietmrfr, VII, 18,

22) Thietmar, VII, 14.
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z siedmiu pólkami jazdy przeby ab. Mona wiec sobie wyo-

brazi, w jakim nieadzie i biedzie zostawali Niemcy, zmuszeni

bdc w cigu dni dziesiciu przeby wicej trzydziestu mil

drogi po manowcach wród bot i lasów, nim si do aby do-

brali. Niewiele ici zapewne ocalao, bo nie omielili si broni

przez ab przeprawy Mieszkowi, który jednej czci wojska

swego rozkaza okolice pustoszy, a drugiej na Miszno uderzy.

Wiednicy, zwtpiwszy o monoci stawienia Polakom czoa, scViro-

nili si do zamku, górujcego nad miastem, a cae swe mienie

na up zwycizcom zostawili. Uradowani tem Polacy zapalili

przedmiecia i uderzyli na zamek. Przestraszony margraf Her-

man krzyem w kociele lea, bagajc o miosierdzie Clirystusa

i mczennika jego Donata, baga take Niemki o pobudzenie

mów do dzielnej obrony. Walka bya straszna. Niemki ci-

skay ogromne kamienie na szturmujcycli, gasiy podoony

ogie, a gdy brako wody, uyy miodu do zalewania poaru.

Mieszko, przypatrujc si temu wszystkiemu z przylegej góry,

oczekiwa na przybycie grasujcyci w okolicy Polaków, lecz ci,

zapuciwszy si a do rzeki Jany, dopiero wieczorem powrócili

na zmczonyci koniacli. Szturm odoono na dzie nastpny.

W nocy woda na abie mocno przybywa pocza. Niebezpie-

czestwo pobudzio Mieszka spiesznie na prawy brzeg rzeki,

z wielkimi upami ustpi. Cesarz tymczasem, majc na celu ra-

tunek ulubionego sobie margrafa, z najwikszym popiechem po-

sa mu na pomoc wojowników, ile tylko na prdce zgromadzi

zdoa. Mieszko wicej ju pod Miszno nie wróci. Wnet Niemcy

wdzieli si do odbudowania zniszczonego miasta i przy nadzwy-

czajnej usilnoci, w cigu dni 14 przywrócili Miszno do dawnego

stanu. -^)

Opanowawszy napowrót uyce, Bolesaw nie poszed dalej,

a tylko umocowywa si-*) w odzyskanych posiadociach, Ce-

23) Thietmar, VII, 15.

") Thietmar, VII, 21.

J
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sarz Henryk, powierzywszy swym wodzom komend nad woj-

skiem, uda si na zachód dla zaatwienia spraw pastwa Nie-

mieckiego. Odwiedzi ulubiony Bamberg, potem zdy do Bur-

gundyi, dla powcignienia komesa Wilhelma, który samowolnie

rozporzdza si w tyra kraju i w miastach warownych stawi

cesarzowi opór. Henryk, przekonawszy si, e ma si nie jest

w stanie pokusi si o zdobycie miast warownych, wraca ze

smutkiem, e ani tam, „ani na kracu wschodnim adnej znacz-

cej szkody nieprzyjacioom swoim wyrzdzi nie zdoa." -•^) W tem

otwartem przyznaniu si kronikarskiem, daje si czu bolesna

niemoc cesarstwa przeciw potdze Bolesawa. Cesarz robi co

móg: stworzy koalicyj, poruszy siy caego cesarstwa, nie a-

owa wasnych trudów, ani przedniejszych rycerzy swych; do-

stojnicy pastwa i najwysi dygnitarze duchowni nie szczdzili

ywota swego, byle zgnie najwikszego wroga pastwa —
i wszystko to na nic. Or niemiecki okaza si niezdolnym nie

ju do pokonania Bolesawa, ale nawet do przeszkodzenia mu
wada uycami. Zostawao upokorzy si i wej z nim w uka-

dy, dopóki nie szkodzi, „a tylko umacnia si w domu." Rok

cay rozmyla cesarz, jak ma postpi, a tymczasem wojujce

strony niczego nie przedsibray. Byo to swego rodzaju zawie-

szenie broni. Nareszcie gdy cesarz Henryk w Styczniu r. 1017

przyby do Altsztadt, Bolesaw zrobi mu jakie przedstawienia,

do których przychylajc si cesarz poleci mu owiadczy, e
jeli co susznego da bdzie, chtnie mu w tem, po naradzie

z naczelnikami pastwa, zado uczyni stara si bdzie. Z obu

stron poselstwa do ukadów wf^prawiono i zawieszenie broni po-

stanowiono.-")

Dla uatwienia ukadów, cesarz uda si do Merzeburga

i wnet z obozu wojsk cesarskich, nad r. Muld obozujcych pod

wodz arcybiskupów Erkinbalda mogunckiego i Gerona magde-

25) Thietmar, VII, 20.

26) Thietmar, Vn, 35.

Tom nr. 26
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burgskiego. biskupa Arnulfa halbersztadzkiego, tudzie komesów

Zygfryda, Bernarda i innych panów, przez ordowników wezwa-

no Bolesawa do przybycia nad ab dla ukadów. Ale on zo-

stajc w Sciciani,-') oznajmi „bez ogródki, i nie odway sie

tam przyby, wprost nie dowierzajc swym nieprzyjacioom." —
,,x\ gdyby sie nasi zbliyli do Czarnego Halsztrowa?" zapytali

posowie. „Ani przez most ten nie przejd", odpowiedzia Bo-

lesaw. Zebrani przy cesarzu komesowie i biskupi, „zaspieni

uczuciem zniewagi doznanej od mamicego ich pozorami Bole-

sawa", podniecali cesarza do wojny. Rozesano odezw do

wszystkich tronowi wiernych, aby si zbroili; wyszed nawet wy-

rany od cesarza zakaz wchodzenia w jakie bd stosunki i przyj-

mywania poselstw od Bolesawa
,.jawnie okazujcego si nie-

przyjacielem publicznym." •^)

3. Ostatnia wyprawa Henryka II do Polski roku 1017. Szturm Niem-

czy. Polacy gromi Niemców, Czechów i Lutyków. Pokój budyszyski

roku 1018.

Pomimo zapowiedzianej w pocztku r. 1017 koniecznoci

gotowania si do wojny, cesarz ociga si z wypraw do Pol-

ski, tak e w Czerwcu nie myla jeszcze wystpywa w pole.

Wznawia tylko rozkazy, aby ,,w zagroonem na ówczas poo-

eniu ojczyzny", wszytko byo gotowe do wojny, ale przej do

kroków zaczepnych nie pieszy. W tym razie uprzedzi go Bo-

-') Thietmar, VII, 36. Sciciani, jak wida, z objanienia o tern miejscu

Titmara, leao w pobliu Czarnego Halsztrowa, ale nie nad sama rzeka t. Bada-

cze mniemaj, e Sciciani jest to samo, co C i a n i i C z i c z a n i i e ró-

nice formy nazw tych pochodz w skutek krelenia piórem niemieckiem nazw so-

wiaskich (E. Callier, Wojny Bolesawa Chr., s. 44), Wtpliwo o identycznoci

miejsc Ciani i Cziczani objaniem wyej w biecym § przypisek 13 i obja-

ni niej w przypisku 39, Co sie za tyczy Sciciani, w którem Bolesaw

przyjmywa posów niemieckich, raz w r. 1012, a drugi raz w r. 1017, to z wiado-

moci przez Titmara podanych, nie mona wyprowadzi wniosku, do której nazwy:

Ciani, czy Cziczani monaby bliej zastosowa nazw Sciciani,
-^) Thietmar, VII, 36.
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leslaw. Morawscy jego wojownicy, otoczywszy fortelem wielki

huf Bawarów, w pie ich wysiekli i tern odwetowali za szkody

przez nich poczynione. Nareszcie cesarz Henryk, przeprawiw-

szy sie przez ab, przyby do wsi Liszki (8 Lipca 1017), gdzie

zaczekawszy dwa dni na nadcigajce wojska, sam na czele ca-

ej siy zbrojnej dalej ruszy. Wszake po dwa kro jeszcze, przez

poselstwa próbowa cesarz porozumie sie z Bolesawem,'^) cho-

cia tem sam ama wydany przez sie rozkaz „nieprzyjmywania

posów od „publicznego nieprzyjaciela" Bolesawa. Cesarz waha

sie, przyjmywa posów od przeciwnika swego, nic nie wskóra

i, pomimo wielkiej niechci, musia i naprzód. Pooenie w tej

chwili cesarza Henryka zaiste byo nadzwyczaj dramatyczne. Do-

wiadczenie wskazywao mu niemoebno pomylnego walcze-

nia z Bolesawem, móg on nawet przewidywa nowa kiesk,

gotów byby wyrzec sie wojny, ale godno pastwa, hardo

Bolesawa, wreszcie opinija publiczna Europy nie pozwalay mu

uniy si. Szed wiec naprzód.

Tymczasem królewicz Mieszko, z dziesiciu rotami waleczni-

ków, wpad do Czech, dwa dni broi bezkarnie i z mnóstwem je-

ców powróci do ojca. Cesarz za przyczwszy do swego woj-

ska liczn% gromad Czechów i Lutyków, pustoszc wszystko po

drodze, „peen troski i niepewnoci", w dniu 9 Sierpnia stan

pod Gogowem, gdzie ju Bolesaw na przybycie jego oczekiwa,

i przez swych uczników, po zasadzkach rozstawionych, do walki

nieprzyjació wzywa. Tu cesarz, w obec gronego wroga, stra-

ci gow. Zabroni swym wojownikom wystpywa na harce

z nieprzyjaciómi, przeciw Gogowu niczego nie przedsibra,

ostronie koo tej twierdzy przesun si, zmieni plan wojny

i sam siebie osabiajc, wysa 1 2 rot wyborczych z wojska swe-

go daleko na poudnie przeciw lichej miecinie Niemczy, ^^) z po-

«9) Thietmar, VII, 42.

so; Thietmar, VII, 44, Urbs N e m z i . . in pago Silensi, wzio nazw swa

ztad, e przez Niemców byo zbudowane. Inaczej rozumuj nowsi badacze nio-

mieccy. Wedug nicli Niemcza na lsku jest zabytkiem ludów niemieckich, litóre

26*
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leceniem pieszy co najprdzej, aby Polacy nie ubiegli miasta.

Zd)'li wprawdzie wojownicy cesarscy pod Niemcze, zaledwie

jednak wytknli obóz, gruchna wie o zbliajcym si nieprzy-

jacielu. Noc bya ciemna, deszcz ulewny, Polacy parli si do

miasta, a Niemcy tylko patrzy na to musieli. Wtedy cesarz,

opuciwszy stanowisko pod Gogowem, ,.z potnem wojskiem"

nadcign pod Niemcz i dolcoa niej obozem si rozoy. Na

co Henrykowi II potrzebna bya Niemcza, — przetrudne to do

pojcia! A jednak dla zdobycia tej lichej mieciny, nie majcej

adnego znaczenia strategicznego, on dobrowolnie rzuci drog

komunikacyjn z jego pastwem, cign siy swe w zaktek,

z którego trudno ju byo odzyska stracone komunikacyje z Ma-

gdeburgiem i rozpocz oblenie Niemczy. Trzy tygodnie Niem-

cy z Czechami i Lutykami przyrzdzali machiny, szturmowali do

miasta, lecz obleni stateczny odpór dawali, podobne jak u Niem-

ców machiny wystawiali, a od strony obozujcych Lutyków,

krzy wity zatknli wysoko. „Jeli co pomylnego im si wy-

darzyo, nigdy okrzyków radoci nie wydawali, w przeciwnoci,

smutku swego nie wyjawiali."

Gdy tak cesarz targa siy swe w celu zdobycia Niemczy

Bolesaw, siedzc we Wrocawiu, rozpocz wojn podjazdow

Póki jazdy polskiej, okoliwszy nieprzyjaciela, ze zwyk chyo

ci biegn na zachód, przecinaj drogi komunikacyjne i za^

graaj posiadociom wrogów. Morawscy wojownicy Bolesawa,

wpadszy do Czech, zdobyli jakie miasto i bez przeszkody z u
pem niezmiernym wrócili. Póniej dopiero margraf bawarski

Henryk docign ich, tysic ludzi zabi, a jeców, przez nich

tam przed najciem Sowian siedziay. A na poparcie tego przytaczaj wiele osad

w Czechach, które bdc zbudowane przez Niemców, otrzymay od nich swe nazwy

„Nemcice". . . Platner. Uber Spuren Deutsche Bevolkerung, w Forschungen zur

Deutsche Geschichte, 1877, s. ,430. Chyba nie wiedz Niemcy, e osady z nazw
„Niemcze", mogy powsta tylko z ust Sowian, którzy siedlc jeców niemieckich,

wyróniali osady ich, stosownie do narodowoci, nazw : Niemcy — podobnie jak

nazywali osady z jeców innych narodowoci: Prusy, Jadwingi, Poówce, Pomo-

rzany, Talary i t. d.

(
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prowadzonych, uwolni, rozwizawszy peta. Inny oddzia wojo-

wników Bolesawowych szturmowa Biaogór nad aba (15 Sier-

pnia), a inny gdzie w pónocnej stronie gromi wielka zgraj

Lutyków, którzy wybrawszy si za póno na wojn, obiegli pe-

wien gród polski, lecz straciwszy, w spotkaniu si z Polakami,

Vv'icej stu ludzi, zemknli do domu, upieac po granicy pastwa

Bolesawowego. Inny znowu oddzia pieszy, z 600 ludzi zoony,

wpad w góry czeskie, lecz mu si nie powiodo. Wojna rozpa-

lia si na wszystkie strony. Cesarz tymczasem szturmowa

Niemcz. Po przyrzdzeniu machin, cesarz rozkaza przypuci

szturm, lecz machiny te od ognia, z przednich warowni na nie

rzuconego, szybko zgorzay. Po Niemcach, Oldrzyk z Czechami

poszed na szturm, lecz bezskutecznie. Po nim na szturm odwa-

yli si Lutycy, lecz i tych zrzucono. Cesarz, widzc nakoniec,

e wojsko jego, chorobami dojte, o wzicie Niemczy ubiega si

napróno, rzuci oblenie i rozpocz odwrót, lecz nie po tej dro-

dze, po której przyszed, bo ta ju bya w rkach Bolesawa, ale

do Czech. •''^) Bolesaw, siedzc w Wrocawiu, na wszytko mia

baczno, a skoro spostrzeg cofanie si nieprzyjació z pod Niem-

czy ku granicy czeskiej, puci lekkie oddziay wojowników, aby

ze wszech stron wrogów szarpay. Tu dopiero nieszczcia jak

grad na cesarza posypay si. Nie do, e przegra wojn

sromotnie, e mu drog do Czech staray si przeci oddziay

wojowników polskich, z których jeden, zoony z 600 ludzi pie-

szych, wdar si w góry czeskie, aby przechód przez górskie

przesmyki nieprzyjacioom utrudni, e choroby i ndza doku-

czay wojsku jego, lecz stokro boleniejsze mu byo schronienie

w Czechach, u „nieprawego ksicia tej krainy" Oldrzyka, pozo-

stawanie na asce wasala, który, chocia uczci cesarza „przy-

zwoitemi darami", ale jako pan zwierzchni Czech, przytomnoci

sw przypomina cesarzowi, e na jego asce zostaje. Duma po-

bonego cesarza mocno upokorzona, „wejcie do Czech zdawao

31) Thietmar, YII, 44, 46.
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sie niepodobnem, ale gorszem daleko byo z nich wyjcie." •'"')

Przyczyny tego nie objani Titraar, ale ze sów jego naley wnio-

skowa, e musiay zaj jakie nieporozumienia Niemców z Cze-

chami, tak dla cesarza nieprzyjemne, e wspóczesny biograf jego

wola o tem zamilczy.

W odwrocie z pod Niemczy nie obeszo si bez zwady po-

midzy sprzymierzecami. Jeden z wyrostków oddziau margrafa

Hermana, kamieniem z reki rzuconym, przebi na wylot chor-

giew Lutyków, na której bogini ich wyobraon bya. Lutycy

policzyli to za zniewag i tak sie mocno zagniewali, e kapani

bogini uskarali sie samemu cesarzowi, za uczynion krzywd.

Zaspokojono ich wypaceniem 12 grzywien. Jak drog powra-

cali do domu Lutycy, nie wiemy, ale zwaajc, e z pod Niem-

czy musieli i razem z wojskiem cesarskiem do Czech, wnio-

skowa wypada, e dopiero z Czech weszli do posiadoci cesar-

skich miedzy ab. a Muld, albowiem przechodzc przez ostatnia

rzek pod Wurcinami, w nurtach wezbranej Muldy boginie sw
z druyn 50 ludzi stracili. T sam drog ustpywali zape-

wno z Czech i Niemcy, albowiem drogi z prawej strony aby
na pónoc od granicy czeskiej mocno zagroone byy przez pod-

jazdy polskie. Jako okoo tego czasu, mianowicie 19 Wrze-

nia (roku 1017) oddzia Polaków, wpadszy do krainy miedzy

ab a Muld, szerok un poarów owiecajc sw drog, wi-

cej tysica jeców pomylnie do domu uprowadzi. ^^)

Wyprawa cesarza Henryka II do Polski w r. 1017 dwa

miesice tylko cigna si, bya zatem od poprzednich krótsz,

lecz bardziej jeszcze nieszczliw. W Niemczech nie miano

^-) Thietmar, VII, 47. Inexsuperabilis Boemiae regionis introitus sed multo

deterior ejusdem fuit exitus.

^^) Thietmar, VII, 47, Defleam' quoque, quod Bolizlavi satellites inter Al-

bino et Mildam facinus perpetrabant. Namque hii iussu senioris sui velociter egressi

13 Kalendas Octobris (znaczy i Wrzenia) plus quam mille mancipia in hiis par-

tibus sumpserunt, plurimaque incendio late consumentes, prospero itinere rever-

tuntur.
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o tern dokadnego wyobraenia. Mylano, e choroby i pomór

wielki w wojsku zniewoliy cesarza powróci do domu, bez skut-

ków przedsiwzitej wyprawy.^*) — Wyrazistszemi barwy obraz

klski maluje Titmar. Pacze i lamentuje on nad nieszczciem

Niemców, przypisujc wszystko ich winom, a nareszcie woa:

„któ zdoa kiedy trudy i klski tej wyprawy naleycie opi-

sa?" 3-^).

Kilkonastoletnie wytenie polityki i wszystkich si cesar-

skich przekonay nareszcie Henryka II, e potga jego nie zdoln

bya pokona Bolesawa. Cige niepowodzenia, dotkliwe straty,

upokorzenie, gboko zasmuciy pobon dusz Henryka i jego

przybocznych, usposobiy ich do szukania pokoju szczerze. Otrzy-

mana za przez Henryka w Merzeburgu wiadomo, e wezwany

przez niego Jarosaw ksi ruski, obiecawszy wspólnie dziaa,

rozpocz by kroki nieprzyjacielskie przeciw Bolesawowi, oble-

ga nawet Brze, lecz nic nie wskóra ^^) i zaniecha wypraw,

skonia ostatecznie cesarza do traktowania o pokój. Bolesaw

take potrzebowa pokoju, bo wane sprawy cigny go na

Ru, a jako zrczny polityk poj, e dla pogodzenia stron wo-

jujcych pierwszy krok wypadao zrobi zwycizcy. Wyprawi
wic, w pocztku Padziernika, posa do Merzeburga z obietnic

zwrócenia trzymanego u niego w niewoli modego komesa Lu-

dolfa, jeli Niemcy zechc mu zwróci jeców polskich. Cesarz,

za usilnem przedstawieniem ksit swych, przyzwoli na rozpo-

czcie ukadów z Bolesawem, poruczajc to najwyszym dostoj-

nikom pastwa, a sam z Magdeburga, w gb Niemiec od-

jecha.^')

**) Annal. Quedlinb. a. 1017, hoc anno (Heinricus) iterum castra movit con-

tra Bolizlavum, sed nimia pestilentia et mortalitate populi obstante, sine belli effectu

rediit in patriam. Pertz, M. G. III, p. 84.

35) Thietmar VII, 47.

3«) Thietmar VII, 48; Solowjew, IIcTop Pocciii I, 201; Uspienski, IlepBhm

CjiaB. MoHapxiii, 251.

3') Thietmar VII, 48.
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Ukady Niemców z Bolesawem o pokój cigny si du-

go, bo trzy miesicy z gór. Szczegóów icli nie znamy. Trakto-

wano najpewniej w miejscu rezydencyi Bolesawa, w Budyszy-

nie. Nareszcie na rozkaz cesarski i w skutek usilnego nalegania

Bolesawa, Gero, arcybiskup magdeburgski, Arnulf, biskup hal-

bersztadski, Herman, margraf misznieski i Tiadryk, komes

z Ilburga, jako te Fryderyk szatny, nadworny Henryka II, w d-

30 Stycznia r. 1018, w miecie Budyszynie zaprzysigli pokój,

warunki którego byy nie takie, jakie si godzi-

o, ale jakie w onym czasie uzyska byo moe-
bne,^^) po wziciu za zakadników wybranych, wzmiankowani

panowie do cesarza wrócili, W cztery dni potem przybya do

Cziczani"^) Oda, córka byego margrafa misznieskiego Ek-

harda, dawno podana przez Bolesawa, a teraz przywiedziona

mu przez syna jego Ottona. A e to si dziao w noc pón
przy rozpalonych pochodniach, na spotkanie jej wyszo mnóstwo

ludzi. lub jej z Bolesawem, w post wielki, ju zaczty, bez ka-

'") Thietmar VIII, I. Pax sacramentis firmata est . . . non ut decuit, sed

sicut tunc fieri potuit; Annal. Quedlin. a. 1018. Hoc anno Bolizlavo, per nuncios

reconciliata pace, iraperatoris gratiaui recepit.

'S) Thietmar VII, i. Oda... Cziczani venit. — Poniewa Oda przybya

do Cziczani we cztery dni po zawarciu pokoju w Budyszynie, musiaa wiec by
gdzie niedaleko granicy posiadoci Bolesawa, a jako siostra margrafa Hermana,

moga przy nim mieszka w Misznie, oddalonem od Budyszyna okoo 15 mil. Ucze-

stniczc przy zawarciu pokoju, Herman musia zawczasu postara sie, aby siostra

jego bya jak najbliej, w przyzwoitem otoczeniu i miejscu, Takiem miejscem mogo by
Miszno, z którego prowadzili j Niemcy do granicy, moe cokolwiek dalej do

Cziczani, zkd prowadzi j syn Bolesawa Otton najpewniej do Budyszyna,

gównej rezydencyi Bolesawa, któremu godno nakazywaa oczekiwa wypenienia

warunków traktatu w Budyszynie, a nie na pograniczu. W dokumencie roku 109

1

znajdujemy: in regione Milce in burgwardo S eh i z ani, który, wedug Posse, wy-

dawcy Kodeksu Sasonii N, 116, ma by teraniejsz wsi, obwodu Budyszyskiego,

Seitschen, po serbsku icze, niedaleko r. Pocznicy, dopywu Czarnego

Halsztrowa. Jeeliby przypuci, e S c h i z a n i jest to samo, co Titniarowe Czi-

czani, odpowiadaoby to najstosowniej okolicznociom sprowadzenia Ody do Bu-

dyszyna, ale w takim razie wypadaoby przyzna, e Cziczani, jest innym gro-

dem, ni Ci ani, pooone w dolnych uycach,
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nonicznego zezwolenia, odby sie,*") prawdopodobnie w Budy-

szynie.^^)

O warunkach pokoju budyszyskiego zamilcza Titmar, bo

„byy nie takie, jak si godzio", ale baczc na skutki z pe-

wnoci moemy powiedzie, e oprócz pojednania stron przeci-

wnych, cesarstwo zmuszone zostao zrzec si ostatecznie preten-

syi swych do posiadanych przez Bolesawa, na zachód od Odry,

krajów: Supianów, arowianów, uyczanów i Milczanów, a do

Czarnego Halsztrowa, z dopywem jego Pócznic, bez adnych

zobowiza wzgldem cesarstwa. Oprócz tego Bolesaw otrzyma

300 zbrojnych Niemców na wypraw przeciw ksiciu kijowskie-

mu Jarosawowi,*-) cesarskiemu powiernikowi.*-'^)

Tak si skoczya pamitna w dziejach kilkonastoletnia

wojna Bolesawa z Niemcami, w celu oswobodzenia Sowia-

szczyzny pónocno-zachodniej od Niemców. Pójmywa on, e
Sowianie tylko poczonemi siami mogli stawi opór królom

niemieckim, do których naleaa i cesarska korona, a przez to

wpyw i potga w caej Europie rodkowej. Po kilkakro wzy-

wa Bolesaw Czechów i Lutyków w imi wspólnego pochodze-

nia czy si z Polanami, tómaczc im, e tym tylko sposobem

unikn mog niewoli niemieckiej. — Ludy sowiaskie gotowe

byy usucha gosu jego. Milczanie i uyczanie suyli mu

wiernie i ani razu nie odstpili go; Serbowie zaabscy wycigali

k

^0) Thietmar VIII, i.

ii) Niepodobne przypuci, aby lub z Od Bolesaw odbywa w pograni-

cznym grodzie, a nie w Budyszynie, gównej jego rezydencyi, gdzie musia by przy-

zwoity koció i niezawodnie otoczenie lepsze, ni w Cziczani.

*•') Thietmar VIII, 16. Fuerant in auxilio predicti ducis (Bolizlavi) ex parte

nostra trecenti . . . viri.

'•'') Thietmar VIII, 16. Nec tacendum est, quod in Ruscia contigit lugubre

damnum. Bolizlavus namque eam grandi exercitu peciit, roultumque' ei nostro

f amin nocuit. le sie cesarzowi sprawi jego powiernik fam en (Jarosaw), za

co mu wnet odpaci cesarz, dajc Bolesawowi oddzia zbrojny przeciw s u o f a-

m i n e. By do tego zniewolony warunkiem od Bolesawa przypisanym. Lelewel,

Zdobycze P, W. S. II, s. 203,
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do niego rce, bagajc o wybawienie ich z pod ucisku grafów

niemieckich, a cho oddawna przygnieceni nawa wrogów, go-

towi jednak pomaga Polanom, przy kadym zagonie ich za a-
b. Czechowie, okrzyknwszy Bolesawa królem, wyrazili tem

samem solidarno sw z Polanami, gotowi byli stan do sze-

regu z innymi brami pod wodz bohatyra sowiaskiego. Mo-

rawianie, najwierniejsi mu zawsze, nie odstepywali go, nawet po

oderwaniu sie Czechów. Obodryci, najdalsi od Polanów, nie pod-

dawszy si namowom cesarskim, ani razu nie dali Niemcom po-

sików przeciw Bolesawowi; nie mogli z nim si czy, bo ich

kraina, otoczona Niemcami i Lutykami, nie posiadaa adnej

swobodnej drogi do Bolesawa. Nawet zagorzali poganie Lutycy

chwiali si w polityce, niezawsze bdc przekonani w susznoci

postpywania swego. — Na nieszczcie mizerna polityka ksit
czeskich i egoizm monowadzców lutyckich sprawiy rozdwoje-

nie, zabójcze dla ogólnej sprawy sowiaskiej, a niemniej dla sa-

myche Czechów i Lutyków. Jaromir i Oldrzyk, dbajc v/icj

o swe osobiste interesy, ni o dobro narodu, uniali si przed

Niemcami, woleli by wasalami króla Henryka II, ni sprzymie-

rzecami Bolesawa, sali posiki czeskie niemieckim wodzom,

Oldrzyk osobicie uczestniczy w wyprawach przeciw Bolesawo-

wi, prowadzi nawet Czechów na sztum Niemczy. Dawni przy-

jaciele Czechów Lutycy poduszczani przez Niemców, którzy im

zote góry obiecywali, w prostocie swej zapatrywali si na Cze-

chów, ich rady suchali i za przykadem ich czyli si z Niem-

cami. Jeli monowadztwo lutyckie, durzone przez ksit sas-

kich, samo nie wiedziao co robio, i moe znale przed sdem
historyi niejak pobak, to postpywanie Oldrzyka i stronni-

ctwa jego niczem si usprawiedliwi nie daje. Czechowie stali

na wyszej stopie cywilizacyi, ni inni Sowianie, dwa wieki

krzywdy od Niemców cierpieli, oddawna byli chrzecianami, mieli

swych apostoów i nauczycieli, którzy im drog rozwoju narodo-

wego wskazywali nie midzy Niemcami, lecz w Sowiaszczyznie,

mogli janiej ni inni pobratymcy poj, co si dokoa nich
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dziao. Mizerna polityka ksit czeskich dla nich samych i na-

rodu czeskiego stal si najszkodliwsz. Bolesaw, spotkawszy

opór ze strony Czechów, nie zdoa wprawdzie zla ca Sowia-

szczyzn pónocno-zachodni w jedno wielkie pastwo, zawsze

jednak, poczywszy pod sw wadz wiksz poow Sowian

pónocno-zachodnich, stworzy potg, która wstrzymaa rozlew

powodzi niemieckiej i rozbudzia ywio narodowy na Pomorzu,

do takiego przynajmniej stopnia, e upadajce ludy pomorskie

poczuy si na siach odpiera Niemców jeszcze pótora wieku.

Poza obrbem pastwa Bolesawowego pozostali Czechowie, bez

Morawian, bez sympatyi w Sowiaszczyzn ie, narzdzie pokorne

królów niemieckich. By to skutek polityki Oldrzyka i jego

stronnictwa.

Przerzucenie si Czechów i Lutyków na stron Niemców,

zniewolio Bolesawa wyrzec si zdobycia krainy Serbów mi-
dzy Solaw a ab. Z tego powodu, w ostatnich zapasach

z Niemcami, Bolesaw ogranicza si obron stanowisk nad Czar-

nym Halsztrowem i nie rzuca si, jak w pocztku wojen, pod

sam Magdeburg i nad Solaw, albowiem Czechowie i Lutycy, dzia-

ajc na skrzydach wojsk Bolesawowych, mogliby je odci od

Polski i klsk im przygotowa. Nie znajdujc monoci wyrwa
krain Serbsk z rk wrogów, Bolesaw uprowadza ludno ty-

sicami do Polski, przyczyniajc tym sposobem niepowetowane

szkody panom niemieckim: tracili bowiem robotników, podda-

nych i dochody, o co wanie najwicej zdobywcom chodzio.

Traktat budyszyski r. 1018 zamkn ostatni akt ogromnej

walki za niepodlego Sowiaszczyzny. Dopiero od tego trak-

tatu ustanowione zostay granice midzy Niemcami a Polsk,

do skadu której weszy, na mocy wzmiankowanego traktatu,

kraje pooone na zachód od Odry i Bobry a do Czarnego Hal-

sztrowa i Pócznicy. Odtd Lubuszanie, Supianie, uyczanie,

Milczanie, podobnie jak lzanie, Pomorzanie, Mazowszanie zle-

waj si z Polanami, Chrobatami, Morawianami, w jeden wielki

naród Sowiaski,
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4. Pogld na rzdy Bolesawa Chr. za Odr. Zarzd duchowny I wiecki.

Dyecezye. Grody warowne. Urzdnicy. Zaogi wojskowe.

Nie zwaajc na pokój budyszyski (r. 1018), zapewniajcy

Polsce posiadanie wieczyste krajów opanowanych przez Bole-

sawa Chrobrego midzy Odra a ab, historycy niemieccy epok
rzdów polskich w tych krajach uwaaj jako przechodni i na-

zywaj bezkrólewiem polskiem (polnische Interregnum).'''') mie-
szna to doprawdy pretensya nicowa wypadki w dziejach doka-

dnie znane. Musimy wic przypomnie, e traktatem budyszy-

skim Niemcy ustpili nie wasne, ojczyste a wydarte Sowianom

kraje, których zrzekli si w skutek dugiej z Bolesawem wojny.

Zrzeczenie to potwierdzili przysig pierwsi dostojnicy pastwa

Niemieckiego, a zawarty przez nich z Bolesawem traktat, cesarz,

Henryk II ratyfikowa, w znak czego da Bolesawowi 300 wojo-

wników na wypraw do Kijowa. Zatem traktat budyszyski

wszed w moc obowizujc, a Bolesaw posiad kraje zaodrza-

skie prawnie, wada nimi faktycznie i synowi swemu w spadku

jako jeden dzia wielkiego pastwa Polskiego, zostawi.

Obejmujc w posiadanie kraje zaodrzaskie (r. 1002), Bole-

saw znalaz w nich zarzd duchowny i wiecki przez cesarzów,

w miar podbojów ustanowiony. Ujarzmione w r. 962 uyce
wcielone byy do margrafstwa Wschodniego, a ujarzmiona przez

Ekharda II w r. 985—990 ziemia Milczanów zostawaa pod wa-

dz margrafa misznieskiego. Stosownie do tego dwa niemiec-

kie biskupstwa szerzyy administracy sw : Brandenburgskie

w uycach, Misznieskie w Milsku.^'^) Lasy i bota w kierunku

**) Scheltz, Geschichte der Lausitz I, 65.

*•'') Wedug dyplomu Ottona I r. 949, do biskupstwa Brandenburgskiego na-

leca prowincya Lu siei miaa granic: orientem versus ad flumen Odera. W do-

tyczcych fundacyi biskupstwa Misznieskiego: bulli Jana XIII r. 967 i dyplomie

Ottona I r, 968 granice biskupstwa tego nie oznaczone. Possc, Codex Saxoniae NN.
6 i II. Dopiero w dokumencie Ottona I r. 970: concessimus tributi pars decima...

in quinque provinciis, hoc est Dalaminza, Nisane, Diedsa et Milz-
sane et Lusi/, a, Posse, Codex N. 13. Ale ten dokument, jak równie dwa inne
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od lska na zachód znaczyy pomidzy temi biskupstwami gra-

nice, która sza poludniowiej od Muakowa i Gródka (Sprem-

berg-u), potem pónocnie] od Wojereców (Hoyerswerda) po doli-

nach Czarnego-Halsztrowa do Zego-komorowa (Senftenberg).^*^)

Oprócz tego, zdobycze Bolesawa na zachód od Odry wkraczay

w granice biskupstwa Praskiego, do którego naleaa kraina,

na poudnie od lasu milczaskiego, po Granicy z Czechami po-

oona, póniej up Zagost zwana."*')

Po przejciu wzmiankowanych krajów pod wadze Bolesa-

wa, dawniejsze w nich stosunki polityczne i kocielne wielkim

zmianom uledz musiay. Nie trudno byo, zamiast wygnanych

urzdników niemieckich, posadzi wadze z ramienia króla pol-

skiego, ale nie tak atwo byo zaopatrzy kraj w warownie,

uzbroi miejscowe zaogi, wprowadzi ad i porzdek w admini-

stracyi wewntrznej, a trudniej jeszcze byo urzdzi stosunki

pod r. 968: jeden papiea Jana XIII okrelajcy granice biskupstwa misznieskiego

a do róde Odry i Laby, drugi Ottona I, potwierdzajcy granice i dochody bi-

skupstwa tego, s transumptem XIII w., z dokumentów wczeniej sfaszowanych,

w celu udowodnienia praw biskupa misznieskiego na Diedoszów i Luyce, które

prawnie nigdy do niego nie naleay. Posse, Codex str. 188, tudzie NN. 7, 9. 13.

Póniej dopiero w XII w. Lusizi et Selpoli rzeczywicie do biskupstwa Mi-

sznieskiego naleay. Posse, Codex 188.

*o) Posse, Cod. Sax. s. 195.

*') W przywileju Henryka IV r. 1086, w liczbie posiadoci biskupstwa

Praskiego, wzmiankowane s: Zlasane, Trebouane, Boborane, Dedo-

sesi, usque ad mediam sylvam, qua Milcianorum occurrunt termini. Erben, Re-

gesta s. 73. Przywilej ten, jak powiedziano wyej (str. 299), sfaszowany na da-
nie bislcupa Jaromira-Gebharda, wyraa pretensyje jego na ziemie Slzanów, Dre-

bowianÓAV, Bobrzanów i Diedoszanów, w których by moe koció praski admi-

nistrowa w X w., ale z ustanowieniem biskupstwa Wrocawskiego w r. looo, kiedy

lsk ju do Polski nalea, pod wadz biskupa praskiego moga zosta tylko

kraina usque ad mediam sylvam, qua Milcianorum occurrunt termini. Jest to upa

Zagost, pooona w górach czeskich, gdzie teraz ytawa, a do r. Kwiazi, która

stanowia granice ze lskiem. Nazwa Zagost zjawia si pierwszy raz w doku-

mencie r. 1 144, ale nie ulega wtpliwoci, e dawniej istniaa. Worbs, Neue Ar-

chiv II, 317. — Wzmiankowani w przywileju r. 1086 Dedosesi s ci sami,

o których wzmiankuje, przytoczony wyej, w przypisku 45 dokument r. 970, pod

nazw D i e d s a. Czyby mogli jednoczenie do dwóch biskupstw naley? Oczy-

wicie, e od zaoenia biskupstwa Wrocawskiego pretensyje innych biskupów do

ziem lskich nie mogy mie podstawy.
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kocielne i poczon z nimi owiat chrzeciask. Kilkunasto-

letnia wojna, z niedugiemi przerwami, nie sprzyjaa urzdzeniu

w naleyty sposób zaodrzaskich krajów. Znajc jednak energiczny

charakter króla polskiego i wol jego niezomn, nie moemy
przypuci, aby on cho na chwil nieczynnym zostawa. Prze-

szkody nietylko e go nie pozbawiay energii, ale owszem po-

budzay do nowych usiowa, aby doj do zamierzonego celu.

Najwaniejsz potrzeb krajów midzy Odr a ab stano-

wio przygotowanie obrony ich od zagraajcych Niemców, ale

niemniej wan rzecz byo ludy tych krajów wprowadzi do

rodziny ludów pastwo Polskie skadajcych. Pochodzenie ple-

mienne nie stawiao temu przeszkody. Lubuszanie i uyczanie

byli tym samym co i nadwartescy Polanie ludem; Milczanie

i nadabscy Serbowie nie wicej si rónili od Polanów, jak ci

od Kaszubów i Pomorzanów. Obyczaje wszdzie byy jednako-

we; mowa z jednego róda pynca, cieniowaa si wedug miej-

scowoci i otoczenia wskutek wypadków dziejowych; nienawici

plemiennej pomidzy wzmiankowanymi ludami a Polanami nie-

znano nigdy; owszem kojarzenie si ich w zwizek polityczny

daje si dostrzega od pocztku panowania Mieszka L^^) Mia

wic twórca pastwa Polskiego Bolesaw gotowe materjay do

ugruntowania potgi swej nad Czarnym Halsztrowem. Zostawao

mu uy te materjay czynnie, okrzesa, zwiza.

Rozpoczwszy rzdy polskie od wygnania zaóg i urzdni-

ków niemieckich, Bolesaw ustanowi w grodach starostów i ka-

sztelanów,^^) jako naczelników siy zbrojnej i administratorów

poruczonych im okrgów. Do zaatwienia spraw rzdu w sto-

**) Wyej str. 272 przyp. 32.

*») W Polsce za Bolesawa Chr. o kasztelanach jeszcze nie sycha, W Cze-

chach castellani wzmiankuj sie w dokumentach od r. 1029 (Erben, Regesta s. 40.)

U Sowian zaodrzaskich Niemcy po grodach i upach osadzali burg i gau-grafów

wnet po ujarzmieniu ludów. Bolesaw wygnawszy grafów, osadza w grodach sta-

rostów, lecz jakby ich urzdowie zwano: prefektami lub kasztelanami, — nie wia-

domo. Póniej miano kasztelanów utrwalio sie w Budyszynie: r. 1 1 56 Tidericus

castellanus de Budesin. Knothe, Rechtsgeschichte d. Oberlausitz 1877, s, 8.
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sunkach z ludnoci, wiejsk, oprócz upanów.^^) musieli by inni

jeszcze urzdnicy, bez których obej si nie mogo, a zatem

przypuci wypada, e jak u Polanów, tak samo w uycach
i w Milsku do posug zarzdu krajowego uywani byli wodarze

i namiestnicy,^^) z jurysdykcyj, jaka im wedug prawa polskiego

naleaa. Co si tyczy stosunków rodzinnych i towarzyskich po-

midzy ludnoci miejscow, to Bolesaw i wadze jego ani mo-

gli, ani mieli potrzeb miesza si do spraw ludu, yjcego „we-

dug praw i obyczajów narodowych". ^2) Wszystko w tym wzgl-

dzie zostawao po dawnemu. Zgromadzenia ludowe, wiece, star-

szyzna wiejska'^) zaatwiay sprawy gminne wedug obyczajów,

które jednakowe byy nad ab i Wart. Bolesawowi zosta-

wao tylko kierowa postpywaniem urzdów ludowych po dro-

dze owiaty chrzeciaskiej , agodzi surowo obyczajów, roz-

wija pojcie o godnoci narodowej, albowiem przychodzi nad

ab nie ludy obce zdobywa, lecz czy braci do braci.

Zarzdzajc krajem nad Sprewj i Czarnym Halsztrowem

podczas kilkonastoletniej wojny, Bolesaw szczególna baczno
na obron granic i uzbrojenie ludnoci miejscowej zwraca. Ob-

warowywa stare grody i zamki, wznosi nowe.^*) Gówn opor

obrony kraju mia on w licznych twierdzach wzdu Odry poo-

onych, ale przednie jego czaty wysunite, nad Czarny Halsztrow

i ab, opieray si na pograniczne, mocno obwarowane grody,

^^) Staroytne znaczenie upanów w uycach i Milsku, pod wadz nie-

mieck upado tak, e oni na podrzdne stanowisko zeszli. Porów, dziea niniejszego

T. II, s. 434 i nastpne.

^') Gallus I, 15. Yillici ac vicedomines.

6*) "W upie Orli, u wierzchowin Solawy stosunki ekonomiczne i prawne

w drugiej poowie XI w. reguloway si jeszcze „secundum legem et ritum gentis

illius." Ob. dziea niniejsz. T. II s. 176, przyp. 170.

5^) Przypomnijmy, co powiedzia Thietmar o Sowianach w Zwence, którzy

zostawali pod zwierzchnoci „upodobanego sobie przewódzcy Suchawika." AVyej
str. 438 przyp. 2.

") Porów. Gallus I, 15 de dispositione castrorum et civitatum sui regni per

Boleslaum. Dugosz: plures arces in confinibus regni fabricat, eosue valido praesi-

dio mililum firmat.
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z któr}-eh znane s : B u d y s z y n , niejednokrotnie przez Niem-

ców oblegany i szturmowany; C i a n i , zkd zaoga polska napa-

daa na Niemców; B u z i n k zdobyty przez Czechów; Niemcza
nad Nis uycka, szturmowana przez Czechów r. 990 i druga

Niemcza w lsku, o zdobycie której kusi sie Henryk II r.

1017. Inne grody: Dobryug, Ilwa, Cziczani wzmian-

kuj sie jako stanowiska Polaków. A ile to w niepami po-

szo grodów, lady których dotd znacz szcztki waów, nawet

tak obszernych, jak ruiny dawnej warowni Przybuzia, nad Nis
uyck. ^'^) Rozmieszczon po grodach zaog polsk posikoway

oddziay z ludnoci miejscowej formowane. Niemcy, w waro-

wniach nad ab, obron przedmie i stra bram poruczali wo-

jownikom rodu serbskiego, których kukesburgerami, wiednikami

zwali. Czemuby Bolesaw nie mia korzysta z takiche zaci-

^^) Wedug obznajomionego dokadnie z miejscowoci pogranicza lska
i Luyc badacza Worbsa, wszystkie dawne zamki panów niemieckich w uycach
sa mae, inaczej zbudowane, ni baszty i waty byego niegdy zamku w Przybuziu.

e ruiny zamku tego musz by dzieem jakiego mocarza, a nie pana zwyczajnego,

to nie ulega wtpliwoci. Takiego mocarza Niemcy oddawna upatrywali w osobach

Bolesawa Chrobrego i Bolesawa Krzywoustego, ale ostatni obwarowywa granice

przeciw Czechom i cesarzowi, a z margrafami misznieskimi yt w zgodzie i budo-

wa warownie w Przybuziu nie mia potrzeby. Przeciw Czechom warownia w tern

miejscu nie miaaby znaczenia. Zatem nikt inny jak tylko Bolesaw Chr. móg zbu-

dowa zamek w Przybuziu, na granicy lska i uyc, zkd rozstajne drogi prowa-

dziy: jedna do Krosna, druga do agania. Worbs, Neue Archiv I, s. 251—2, Gra-

nica posiadoci Bolesawa w r. 1000 dochodzia do IIwy, gdzie on spotka Ot-

tona III. Od Ilwy kilka mil na zachód ley Przybu nad Nis, która biorc po-

cztek w gbi Czech, pynie pod ytaw, Zgorzelcem, Rotenburgiem nim pod

Przybu zdy. Bya ta wic rzelca jedn z rzadkich komunikacyi wodnych Czecli

ze lskiem i uycami. Z biegiem jej, niej gór Czeskich, mogli Czechowie posu-

wa sie i korzysta ze spawu po niej, w czasie wojen z Bolesawem Chrobrym.

Wypadao zatem zamkn po niej drog mocn warowni i by moe w tym celu

zbudowany zosta Przybu. — W teje stronie szukamy zdobytego przez Oldrzyka

w r, 1015 grodu Busink, który wedug Thietmara (VII 12) by wielUiem mia-

stem i mia tak liczn zaog polsk, e Oldrzyk tysic jeców uprowadzi. Czy

nie waciwiej- byoby Busink upatrywa w Przybuziu, ni w Bunclau (Boeslaw-

ku), o którym nie wiemy kiedy zbudowany zosta.— Gród zwany po uycku Przy-
bu, w r. 131 1 Prebus, po polsku Przewóz, po niemiecku Priebus a do
r. 1429 nalea do uyc, teraz do okrgu Lignickiego przyczony. Knie, Ueber-
sicht d. Schlesien s. 899.
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ników? Niemcy, niedowierzajc swym wiednikom, trzymali w zam-

kach zaog wasnego rodu. Bolesaw, posiadajc zupene zaufa-

nie i mio ludnoci sowiaskiej nad ab, nie robi rónicy

pomidzy przyprowadzonymi z nad Warty i sformowanymi nad

Sprewj wojownikami. Wszyscy mu byli najmilszymi sugami

i towarzyszami. Zwycieztwa swe zawdzicza on nietylko meztwu

onierzy polskicli, lecz i nieustraszonej odwadze miejscowycli

wicaziów,^**) bez pomocy których niepodobnoby byo prowadzi

dug wojn w kraju, mnóstwem bot i lasów napenionym. Bez-

pieczestwo posiadoci nad Czarnym Halsztrowem mocno go

zajmywao. I gdy, podczas pokoju, zdawao si, e jest zupenie

nieczynnym, on tymczasem „umocowywa si w swych posia-

dociach.^')

O usiowaniach Bolesawca ku rozszerzeniu u Sowian za-

odrzaskich owiaty chrzeciaskiej wiadomoci nie posiadamy

Naprone stosunki z Niemcami w cigu lat szesnastu nie poda-

way monoci regulowania spraw kocielnych, na terrytoryi do

biskupstw Brandenburgskiego i Misznieskiego nalecej, a bez

wspódziaania w^zmiankowanych biskupstw postp chrzecia-

stwa w zawieszeniu zostawa. Bezwtpienia przytomno dworu

Bolesawa, urzdników i wojska polskiego w krajach zaodrza-

skich sama przez si bya mocn propagand chrzeciastwa,

ale dla otrzymania bogich skutków konieczne byo spokojne

nauczanie ludu, a tymczasem cige gotowanie si do wojny, na-

jazdy nieprzyjació, grabiee, zniszczenie trwog kraj cay, od

aby do Odry, napeniay. Nie na dobie wic byo myli o chrze-

ciastwie i owiacie, kiedy z nad aby cigle groziy napady,

i uprowadzenie ludzi w niewol. Wojna tylko i wojna moga
zbawi ludy. Pojmywali to gboko Serbowie, Milczanie i uy-
czanie, chtnie do szeregów Bolesawowych stawali, wspólnie

z Polakami podzielali trudy wojenne i nigdy, wród najniepo-

^^) Porów, dziea niniejszego T. II, s. 672—3.

^') Thietmar VII, 21. Hostis autem noster Bolizlavus inter haec nil nostra

lesit, sed sua munit. '

Tom III.
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mylniejszych nawet okolicznoci, wodza swego nie odstpy-

wali. Wynagradzajc zasugi najwierniejszych sobie wojowników

miejscowego rodu, wielki monarcha rozdawa im bogate szaty,

zbroje i konie, a pami o nagrodach od króla, za zasugi wo-

jenne otrzymanych, tak gboko wsika w umys nadabskich

Sowian, e o tych zdarzeniacli radosnych pie serbska dotd

sie w okolicach Budyszyna przechowaa.^^)

§ 58.

Upadek przewagi polskiej w Sowiaszczyznie
pónocno-zaciodniej.

I. Koronacyja Mieczysawa II oburza IMIemców. Zmowa przeciw niemu.

Mieczysaw II pustoszy pograniczn Saksonij (1028). Wyprawa Konrada II

do Wgier i Polski (1029). Odwet Mieczysawa II z Lutykami (1030).

Zapewniony traktatem budyszyskim r. ioi8 pokój midzy

Polsk a Niemcami trwa a do mierci cesarza Henryka II

(3 Lipca r. 1024), z którym wizay Bolesawa Chrobrego umo-

wy, przeszkadzajce, by moe, do uroczystej koronacyi króla

polskiego. Zgon Henryka II usuwa zobowizania i przeszkody.

Bolesaw, nie zapytujc upowanienia stolicy apostolskiej, kaza

si koronowa i przez krajowych biskupów pomazanym zosta.^)

Podniesienie znamion królewskich i namaszczenie Sowianina na

króla do ywego obrazio Konrada II i jego przybocznych, któ-

rzy poczytujc podobny postpek za zuchwae przywaszczenie

i zniewag cesarza, poj nie mogli, aby w Sowiaszczyznie

•^*) Tekst pieni „Serbów dobycza" podany przez Jana Woka z Kocziny

(Kolten) wsi katolickiej, parafii Kulowskiej, w pobliu Czarnego Halsztrowa, umie-

ci Jan Ernest Smoler w swym znakomitym zbiorze „Piesnicki Hornych a Del-

nych aziskich Serbów" 1844. Objanienie tej pieni, patrz w Dodatku III.

') Czas koronacyi Bolesawa przypada midzy Wrzeniem r. 1024 a Kwie-

tniem r. 1025. -^ ^e zapiski kronikarskie naznaczaj r. 1025, zdaniem wic Lele-

wela, koronacya moga najprdzej przypa na Boe Narodzenie, 25 Grudnia r. 1024.

— Polska Wieków rednich II, s. 80.
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móg by król godnoci sw równy królowi niemieckiemu.-)

Za tak obraz wypadaoby wnet wypowiedzie wojn, lecz do-

póki y Bolesaw nie miano przeciw niemu wystpi otwarcie.

Klski doznane w poprzednich z nim wojnach, do milczenia wro-

gów jego zmuszay. Ale gdy Mieczysaw II, podobnie ojcu, uro-

czycie woy na sw gow koron królewsk, zarozumiao

niemiecka upatrywaa w tem, e jest ,.dumny i równy ojcu bun-

townik".^)

Obok Polski wzrastao pastwo Wgierskie sprzymierzone

z Polsk. Potga tych dwóch pastw zagraaa uzurpacyom ce-

sarzów rzymsko-niemieckich w Europie. Cesarz Konrad II, za-

mierzajc osabi oba wzmiankowane pastwa, szuka sprzymie-

rzeców. Czesi i Lutycy byli na jego zawoanie, ale dowiad-

czenie nauczao, e z ich pomoc nie móg Henryk II podoa
jednej Polsce, a có dopiero przeciw dwóm takim potnym kró-

lom, jakimi byli Mieczysaw II i Stefan I wgierski? Tu po-

trzebna bya silniejsza koalicya. Usiowa wic Konrad II wci-

gn do niej potnego króla duskiego Kanuta, z którym ju

w r. 1025 zawar przedwstpn ugod,'*) a take cesarza bizan-

tyskiego Konstantego VIII, ofiarujc mu przymierze. Gdy je-

dnak wyprawione do Konstantynopola poselstwo niemieckie spe-

zo na niczem, po stronie Konrada II zosta tylko król duski,

podliwie spogldajcy na ssiedni mark Szlezwiksk nad r.

-) Annal. Quedlinburg, a. 1025. Bolizlawo dux Poloniae, obitu Heinrici im-

peratoris augusti comperto, elatus animo viscere tenus superbiae venano perfunditur,

ade ut uncto etiam sibi imponi coronam temere sit usurpatus. Quam animi sui prae-

sumptionis audaciam divina mox subsecuta est ultio. lu brevi namue tristem mor-

tis sententiam conipulsus subit. Póniej w lat 20 pisa Vippo, Vita Conradi Salici,

cap. 9: Bolizlavus Sclavigena dux Bolanorum insignia regalia et regium nomen, in

injuriam regis Chuonradi sibi aptavit, cuius temeritatem cita mors exinanivit.

^) Annal. Quedlinburg, a. 1025 dodaje: post hunc lius ejus Misuka, natu

major, haud dissimili superbia tumens, virus arrogantiae longe lateque difFundit. Bie-

k-lowski M. P. II, s. 772. Vippo : Filius Boleslai Misico similiter rebellis. Pertz

fM. G. XI, 264.

*) Adam. Bremens II cap, 54. Cum rege Danorura sive Anglorum mediante

archiepiscopo fecit pacem. Porów. Giesebrecht, Wend. Gesch. II, 63,

27*
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Egdor, obiecan mu przez Konrada II, zapewno w nadziei wy-

nagrodzenia straty, lepsz w innej stronie zdobycz.

Jakkolwiek zbierajca sie przeciw Polsce koalicya bya gro-

n, bo oprócz króla duskiego, mogli do niej przysta jeszcze

ksita ruscy, ale stokro groniejszemi byy rozterki w rodzi-

nie króla polskiego. Wiadomo bowiem, e Mieczysaw II w nie-

dobrych stosunkach z on sw Ryks zostawa,') starszy za
brat jego Bezprym, czyli Bezbraim, porozumiawszy si z bratow

i modszym bratem Ottonem, bunt przeciw Mieczysawowi II

podnieca, sam pragn osi na tronie, rachujc na pomoc nie-

mieck, do czego wiey przykad mia w ksitach czeskich

Jaromirze i Oldrzyku, którzy powodzenie swe i panowanie jedy-

nie cesarzowi Henrykowi II zawdziczali. IMieczyslaw II, zmu-

szonym bdc poskromi braci, wygna ich z kraju.") Bezbraim

szuka przytuku na dworze wuja swego, króla wgierskiego Ste-

fana, pdzi ywot tuaczy i nic nie wskórawszy w Wgrzech,

porozumiewa si z innymi wrogami IMieczysawa II, mianowicie

z Konradem II') i Brzetysawem czeskim.

^) Powodem niezgody midzy Mieczysawem II a Ryks, wedug mniclia

brunwilerslciego, bya naonica „per odium et instigationem cujusdam suae pellicis.

f BieoAvslci M. P. I, s. 346). O naonicy wzmiankuje take mistrz Wincenty, Cliron.

cap. 14. Bielowski M. P. II, 283.

^) Vippo, cap. 9, w Pertza M. G. XI, s. 264: Misico... fratrem suum Otto-

nem, quoniam regis partibus favebat, in Ruzziam provinciam pepulit, a na str. 269,

Misico dum fratrem suum Ottonem perseueretur, expulerat eum in Ruzziam. W innem

znowu miejscu "Wippo brata Mieczysawa II Ottonem zowie. Tymczasem rocznikarz

hildeslieimski. wszdzie tego Ottona Bezbraimem nazywa. (Porów, niej przypiski:

40, 41). Ztd zamt i niepewno, którego mianowicie brata wygna Mieczysaw II

z kraju. Moe obu ? Ale pewno, e gównym buntownikiem by Bezbraim.

Niepewno take zacliodzi wzgdem tego, co mamy rozumie pod wzmian-

kowan przez Wippona, prowincyj Ruzzi? Wedug Bielowskiego i innycli pisa-

rzy pod Ruzzi, Ruliij wypada pójmywa prowincyj po lewym brzegu Dunaju,

raczej Sowaczyzn, a dO r. Hronu. (Porów, niniejszego dziea T. II, s. 104).

A wedug nowszego badacza Anatola Lewickiego, wyraenie Wippona „in Ruzziam

provinciam pepulit", wypada rozumie w ten sposób, e Mieczysaw II wygna brata

na Ru. Rozprawy Akademii Umiejt. T. V r. 1876, s. 189.

') Wippo. c. 29. Dum illuc aliuantum tempus miserabiliter viveret, coepit

rogare gratiam imperatoris Chuonradi, ut ipso imperante et iuvanle restilueretur pa-
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Nim sie jednak cesarz zorientowa jak ma najkorzystniej

zuytkowa zrczno doskonaa do ponienia króla polskiego,

zasze nad ab wypadki pokój zakóciy.

Potomkowie margrafów misznieskiego i wschodniego, bo-

lejc nad utrat, ustpionycli Bolesawowi Chrobremu, traktatem

budyszyskim r. 1018, posiadoci przodków ich, mianowicie u-
yc i ziemi Milczanów, rozpoczli intrygi w celu powrócenia ziem

tych pod sw wadz, robili sobie w posiadociach polskich

stronników i skaniali pogranicznych starostów do wydania po-

wierzonych im zamków,^) dziaajc najpewniej nie bez tajnego

porozumienia si z Konradem 11,^) Uprzedzajc zamachy wro-

gów, Mieczysaw II z potnem wojskiem najecha wschodni

cz Saksonii, pali i upiey, onierze jego „towarzysze same-

go diaba, w kraju chrzeciaskim sroyli si z dzikiem okru-

ciestwem; mczyni pozabijani, niewiasty uprowadzone w nie-

wol, mnóstwo dzieci pozbawionych w tej wojnie rodziców, ycie

straciy ".^°) (1028). Wszake, ze sów ówczesnych dziejopisów

uwaa mona, e Mieczysaw II nie mia na celu nowych zdoby-

czy, a tylko ukaranie podegaczów, co jednak wywoao w Niem-

czech oburzenie i skargi cesarzowi na króla polskiego.

Paajc niechci do Mieczysawa II za przywaszczenie so-

bie tytuu królewskiego, który, wedug poj niemieckich, obok

wadzy cesarskiej prawnie istnie nie móg, tudzie za przyja

triae suae. Quod dum imperator facere vellet, decrevit, ut ipse cum copiis ex una

parte, ex altera frater Otto, Misiconem aggrederenlur. Pertz XI, 269.

*) Boguchwa Chr. c 12. Castra fortissima, per Boleslaum patrem suum, ut

praedictum est, in extremitatibus regni, et pratcipue in Albea constructa, praefecti.

eorundem usurpaverunt, sibi et suis posteris ipsa perpetuo relinquentes. Bielowski

M. P. II, s. 484.

") Porów, wy/ej przypisek 7.

'") Annales Hildesheim, a. 1028. Misaco... orientales partes Saxoniae cum va-

lido suorum exercitu violenter invasit, et incendiis ac depraedationibus peractis, viros

quosque trucidavit, mulieres plurimas captivavit, parvulorum innumerabilem prorsus

multitudinem miserabili inauditaque mortificatione eruenavit, et per semet ipsum

suosque, immo diaboli satellites, nimiam crudelitatis sevitiam in christianorum finibus

Deo inspiciente exercuit.
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jego z Wgrami i szkody uczynione Niemcom nad ab, Kon-

rad II zamierza wypraw do Polski przedsiwzi i w tym

celu porozumiewa si z Lutykami. Jako, podczas pobytu cesa-

rza na synodzie w Paliti w kocu r. 1028, zjawili si przed nim

jacy posowie Lutyków ze skarg na okruciestwa Mska, przy-

rzekajc cesarzowi uznanie wadzy jego nad sob, jeliby ich od

tyranii oswobodzi raczy,^') Na jakiego mianowicie tyrana Me-

sk skaryli si domniemani posowie i o ile obuda ich wpyn
mogd na przypieszenie wyprawy do Polski, tego nie objanio-

no naleycie. Bd co bd, cesarz trwajc w zamiarach swych,

postanowi niespodziewanym na Wgry napadem, oderwa od

króla polskiego sprzymierzeca jego króla Stefana I, a potem

dopiero na Polsk uderzy. Na wiosn wic r. 1029, wtargn-

wszy do Wgier, Konrad II na samem pograniczu spotka nie-

sychane przeszkody: rozlewy wód, a w lasach zasieki. Wywarszy

wic zo sw na ubogich osadach ponad r. Wyszaw (Fisch)

^') Annal. Hildesheim, a. 1029 Legati Li u t i z i o r u m Palilhi ad impera-

torem venientes, eius iuvamen contra Misaconem tirannum petierunt, seque ei fideli-

ter servituros promiserunt. Et mentita est iniuitassibi. Tu zachodzi

dwojaka wtpliwo: i<*. Zkd przybyli ci posowie? Roeppel, Dzieje Pol. I, 162,

Scheltz, Gesch. d. Lausitz. 68, Bartoszewicz, Hist. Pier. Pol. II, 301, Posse, Codex

Saxoniae i, s. 50 mniemaj, e z uyc, w których pozostaym Niemcom panowa-

nie Mieczysawa II wydao si tyrani. Przeciwnie, Barthold, Gesch. Riigen und

Pommern I, s. 359, Moraczewski, Hist. Pols., Bielowski, Synowie Chrobrego, Pa-

wiski, IIojaScKie CjiaBane 136, Lewicki, Mieszko II, mniemaj, e to byli poso-

wie Lutyków. 2'e . Na jakiego Mska skaryli sie posowie Konradowi II i* W an-

naach hildesheimskich wzmiankuje si pod r. 1029 tyran Misaco, bez objanienia

kim on by. Jeeliby to mia by król polski, to dla czego Lutycy (czy Niemcy

z uyc) nie wystpili razem z Konradem II na wypraw do Polski w r. 1029,

a przyrzeczenia ich okazay si obudne: et mentita est iniuitas sibi ? Ze tu jest

jaka niedorzeczno na to uwag zwróci ju Naruszewicz, mniemajc, e wzmian-

kowany wyej Misaco móg by ksiciem Obodrytów, na którego oburzeni Lutycy,

za nieokazanie im pomocy podczas expedycyi cesarskiej (r. 1017), napadli i zmusili

do ucieczki z kraju r. 1018 (Thietmar VIII, 4). Ten Mistizlaus (wedug Szafarzyka

Mieczysaw), zmar podobno okoo r. 1025 w Bardengau. Naruszewicz H. N. P.

T. I pod r. 1028—9. -A^le na synodzie w Palithi r. 1028 niemogliby skary si

posowie na Mieszka zmarego przed tem, chyba e data mierci jego niepewna,

albo e rocznik hildesheimski nie do waciwego czasu odniós poselstwo. "W ka-

dym razie na udowodnienie tego, e wzmiankowany Misaco ma by Mieczysawem

II, róda nie podaj podstawy.
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ogniem i grabie, Konrad z niczem do domu powróci'^") i wnet po-

tem gotowa si§ pocz do wyprawy przeciw Mieczysawowi II.

Latem r. 1029 liczne wojska z Saksonii i Turyngii cigay si do

Liszki, pod któr Niemcy i w poprzednie do Polski wyprawy

obozowali. W jesieni sam Konrad II stan na czele wojska,

które do Polski prowadzi, lecz jak dawniej za Henryka II, tak

i teraz niepewno rucliów cechuje zamiary wojska niemieckie-

go. Cesarz zamierza i w jedn, a zaszed w inn stron, za-

bka si w lesistycli trzsawiskacli uyc na bezdroa, wojsko

utrudzi i dalej i nie móg. Tymczasem cesarzowa Gizela w Mer-

zeburgu pomylnych wieci oczekiwaa. Wstyd byo Konradowi

wraca z niczem, poszed za rad przybocznych, zwróci w bok

i niespodziewanie obieg Budyszyn „niegdy miasto królewskie."

Ale tu wszystko byo ju przygotowane do dzielnego oporu.

Niemcy przypucili szturm, Polacy bronili si mnie, Z obu

stron pado wiefu ludzi bezskutecznie. Cesarz, przekonawszy si

o niemoebnoci pokona nieprzyjació, odoy wypraw na rok

nastpny i do Saksonii wróci (r. 1029).^^)

Zniszczenie Luyc, szturm Budyszyna, intrygi pogranicznych

grafów w celu opanowania posiadoci polskich nad Czarnym

Halsztrowem, a bezwtpienia i protekcyja okazywana przez ce-

sarza Bezbraimowi, mocno dotkny Mieczysawa II. Zostawa on

jeszcze w przyjaznych stosunkach ze Stefanem I i Oldrzykiem

czeskim, ale polityka cesarska staraa si i tych od niego odci-

gn, Polsk dokoa wrogami otoczy, majc nadziej, e i ksi
kijowski Jarosaw da si nakoni do przyjcia uczestnictwa w ko-

alicyi przez cesarza zawizanej. Uprzedzi zbierajc si burz,

zniszczy rozbójnicze gniazda grafów niemieckich na ziemiach

^-') Annal. Saxo, a. 1029, Imperator Conradus Stephanum Pannoniae regem

cum exercitu petit, difficili et laborioso itinere regionem ejus inyadens. Tak samo

i Saxo Chronograf. Dalsze szczegóy w Pertza M. G, T, 83 XI.

*') Annal. Saxo. a. 1029, w Pertza M. G. VI, 677; Chronograf Saxo

w Leibnitza Access, histor. pod r. 1029. Bielowski M. P. II, 764. Inne róda
podaje Wigger, Meklenb. Annalen s. 66.



— 424 —
sowiaskich nad aba, odwetowa cesarzowi za polityk jego

wypadao koniecznie. Mieczysaw pojmywa to, ale eby skute-

cznie zniszczy wrogów w ici gniazdaci midzy Solaw. a ab,
wypraw-a musiaa by spieszn,, niespodziewan. Czy nie monaby

znale sprzymierzeców? Mona! pomyla Mieczysaw, wypada

tylko nie krpow'a si wzgldami sentymentalnymi, postpywa

tak, jak postpywa cesarz Henryk wity, prowadzc po trzy-

kro tumy poganów na Polsk. Reszt zemsta, za krzywdy od

Niemców doznane, podpowiedziaa. Lutycy chtnie po stronie

polskiej stanli. By to krok z ich strony stanowczy, bo zrywa

przymierze z cesarstwem, a ze strony Mieczysawa II ryzyko-

wny, bo obraa duchowiestwo, które poganów do diabów

przyrównywao.

Przypada w d. lo Stycznia r. 1030 mier margrafa wscho-

dniego Titmara,^*) gównego podegacza zaburze nad ab, na-

nastrczya Mieczysawowi II dogodn chwil do spenienia za-

miarów jego. Syn Titmara Hodo, chocia maoletni, uwaany

by jednak przez Niemców za prawego nastpc wadzy w kra-

jach, które ojciec jego od Polski oderwa usiowa. Ale niespo-

dziewanie zjawi si pretendent utrzymujcy, e ma wiksze, ni

Titmar i Hodo prawa do margrafstwa Wschodniego. By to

Zygfryd, syn Hodona I margrafa jeszcze za panowania cesarzów

Ottona I i Ottona II, w modoci oddany do klasztoru w Nien-

burgu, gdzie pomimo niechci do stanu duchownego, zostawa

a do mierci ojca swego. Potem, porzuciwszy habit, a jak go-

szono i wiar, tua si po wiecie ^^) peen gniewu i nienawici

**) Annal. Saxo. a. 1030. Miseco dux Polanorum, qui contra Romanum im-

perium regale sibi nomen usurpavit, conperto obitu Thietmari marchionis, clam

assumptis satellitibus diaboli Sigefrido aliisue sceleratis, exercitum paganorum in

sanctam duxit ecclesiam. Tak samo i chronograf Saxo. s, a. 1030.

") Annal. Saxo. a. 1030. Iste est Sigefridus, avunculus Esici comitis de

Ballenstide, filius Odonis incliti marchionis, qui sub tertio Oltone defunctus et in

Nienburch sepultus fuerat. In quo monasterio iste Sigifridus diu inter monachos

in eodem habitu conversatus est; sed post obitum patris habitum cum religione pro-

iciens, apostata factus est.

I
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do szczliwszych od niego krewnych, którzy chocia czstka mar-

grafstwa, do Polski nienalec, wadali. Na proby jego cesarz

uwagi nie zwraca, tulactwo dokuczao, nienawi przeciw cesa-

rzowi i krewnym palia dza zemsty. Gdzie do niej zrczno
znale? Najprdzej u Lutyków, bo ci niegdy Wichmanowi
przytuku i szerokie pole do zemsty przeciw krewnym jego udzie-

lili.^^) Uda sie wiec Zygfryd do Lutyków, a chocia by ju
starcem, chtnie stan na ich czele, prowadzi póki poganów

z bokami ich przeciw cesarzowi, tak samo jak przed niewielu

laty margraf Herman i ksi saski Bernard, pod najwysz wo-

dz Henryka witego, prowadzili tyche Lutyków do Polski.

W kocu Stycznia r. 1030 Mieczysaw II i Lutycy byli ju
w samem gniadzie wrogów midzy Solaw a ab, gdzie zdo-

bywszy kilka zamków osadzili je wasn zaog, przeszo sto

osad z dymem pucili, mnóstwo mnichów i zakonnic zabrali

w niewol, nawet biskup Lewizo, do dyecezyi którego Lutycy

naleeli, pojmany i jako prosty jeniec by traktowany. Nadci-

gn z wojskiem graf Ditrych z Wettina, przyszo do rozlewu

krwi, ale najezdników nieposkromiono. Rze trwaa okrutna, po-

ganie niszczyli otarze, zabijali ciarne kobiety i dzieci, wszystko

pustoszyli, lud zdrowy zabierali do niewoli, przeszo gooo m-
czyzn i kobiet, a w ich liczbie 65 znakomitych osób, do Polski

uprowadzono. Przeszkodzi temu graf Ditrych nie zdoa, ledwo

troch jeców odbi si mu udao, ^^j Wyprawa ta bya krótk,

lecz krwawsz od innych, jakie kiedykolwiek Polacy przeciw

Niemcom podejmywali. Rycerstwo polskie, chrzeciaskie bra-

tao si z poganami Lutykami, nie przeszkadzao im burzy ko-

cioy i mordowa ksiy. Sam król Mieczysaw II pozwoli

sprzymierzecom swym odwetowa wrogom w najokropniejszy

sposób za doznane krzywdy, a przecie król ten by gorliwym

^^) Porów, wyej s. 261, 263.

») Annal. Saxo. a. 1030. Perlz, M, G, VI, 678; Annal. Magdeb. a. 1030,

M. G. XVI, 169.
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chrzecianinem, budowa w Polsce mnóstwo kocioów na podziw

Niemcom,'^) zaoy biskupstwo w Kruszwicy dla owiecenia Po-

morzanów,^") szczodrym by nawet dla zagranicznych klaszto-

rów,-^) z jakiego powodu pozwoli Lutykom rze okrutna chrze-

cian wyprawi ? Aeby to poj, wypada pamita, e Niemcy

chrzecianie nie lepiej postpywali z poganami Sowianami, e
Lutyków mona byo zjedna nie inaczej, jak udzieleniem im zu-

penej swobody rozprawienia si z odwiecznymi wrogami, e
w trudnych okolicznociach niepora bya deliberowa nad ago-

dnym sposobem prowadzenia wojny, kiedy zwyczajem owego

barbarzyskiego wieku, wojna niepodlegaa adnym ogranicze-

niom: zwycizca móg podbita ludno cakiem wytpi, co te

Niemcy od czasów Henryka Ptasznika niejednokrotnie praktyko-

wali. Lecz gdy sprzymierzecy Mieczysawa Lutycy rze nad

aba sprawili, w Niemczech nie szczdzono najobelywszych sów
królowi polskiemu, nazywajc go ludobójc, zdrajc, odszcze-

piecem i t. d. „Có ci po szatach królewskich, woa rozjuszony

kronikarz, po koronie i wóczni pozacanej, krwawa potworo!

Có za nadto szalestwa przywioda ci podnie zapamitale

or przeciw rzymskiej cnoty cesarstwa? Jak to niebezpieczn

jest rzecz dowiesz si niezbyt póno, gdy twoje tumne mnogo-

ci, niezdolne do boju zgraje pogromione zostan, jak si go-

dzi przez nasze nawyke do wojowania i zwyciania zastpy".-^)

^*) List Matyldy do brata Mieczysawa II okoo r. 1027: Quis enim prae-

decessorum tuorum tantas erexit aeclesias? Quis in laudem dei totidem coadunavit

linguas? cum in propria et in latina deum digne venerari posses, in hoc tibi non

satis, graecam superaddere maluisti... Bielowski M. P. I, s. 323,

^9) Boguchwa Chr. cap. 11. Kujaviensem vero (cathedralem ecclesiam) filius

ejus post eum Myesco nomine, quae Vladislaviensis nuncupatur, fundavit. M. P. II,

str, 482.

-") W nekrologii bambergskiej zapisano: Mesico dux Polonorum, frater no-

ster. Hic dedit nobis pallium et sex cappas puerorum, et plurimum pecuniae, unde

facta sunt viginti quatuor statuae quae circa chprum sunt locatae. Bielowski, Syno-

wie Chrobrego, w Pimie Zbiorowem Jozafata Ohryzki s. 14.

*i) Saxo Chronograph, a. 1030. Bielowski, M. P, II, 765.
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2. Oderwanie od Polski Morawii (roku 1029) i Sowaozyzny. Najazd

Brzetysawa wspólnie z Konradem II na Wgry (1030). Emeryk ksi
Ruzii (f 1031). Jarosaw zabiera grody Czerwieskie (1031). Konrad II

wkracza do uyc. Mieczysaw II ustpuje uyce Ditrychowi (1031).

Od samego pocztku zdobycia Morawii przez Bolesawa

Chrobrego (r. 1003), Morawianie, z mowy i obyczajów najbliej

do Polaków podobni, najwierniej mu suyli, granice kraju swego

od Bawarów i Czechów bronili statecznie i nie raz Bawarów do

ucieczki zmuszali, a gdy ksi czeski Oldrzyk, w zmowie z Niem-

cami, napad na Polsk i Niemcz szturmowa (r. 1017), Mora-

wianie wtargniciem do Czech ^-) poyteczn dla Bolesawa dy-

wersyj uczynili. Po mierci Bolesawa (r. 1025) Morawianie

trzymali si nastpcy jego Mieczysawa II, wadza którego sze-

rzya si pod ówczas na zachód a do granicy z margrafstwem

Austryackiem ponad r. Kub i do Dunaju, od ujcia Kuby a
do r. Granu, obejmujc tym sposobem nie tylko waciw Mo-

rawij, ale i Sowaczyzn.-''')

Polegajc na wiernoci Morawianów i przyjaznych z ksi-

ciem czeskim Oldrzykiem stosunkach,-^) Mieczysaw II móg by
pewnym, e Morawii adne niebezpieczestwo ze strony Czech

nie grozi. Stao si jednak inaczej, Morawija zostaa przez syna

Oldrzykowego Brzetysawa zdobyt, ale jakim sposobem i w któ-

rym mianowicie roku, tego dla braku róde historycznych, do-

td nie objaniono naleycie.-^) Moemy wic o tym wypadku

prawdopodobn tylko kolej zdarze przedstawi.

22) Wyej str. 404.

23) Niniejszego dziea T. II, s. 105— 107.

21) Wedug Adama Bremeskiego: Conradus Polanos et regem eorum Mi-

sungutn magna virtute perdormuit, et auxiliatores eorum Bohemos caete-

rosque Slavorum populos sub tributum misit.

2'') O zagarniciu Morawii przez Brzetysawa, Kozma po dwakro wzmianku-

jc wyraa si ciemno. Najprzód, opowiedziawszy o porwaniu i uwizieniu przez

Brzetysawa z klasztoru w Schweinfurcie Judyty, cignie powie dalej: antea (t. j.

przed porwaniem Judyty), pater sibi totam illam terram (i. e. Moraviam) tradiderat

in potestatem, fugatis cunctis de civitatibus Poloniis, ex quibus multos comprehensos
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Kiedy cesarz Konrad II, po niefortunnej wyprawie do W-

gier r. 1029, przygotowywa latem wypraw do Polski, a w je-

sieni roku tego wtargn do uyc i Budyszyn szturmowa,

Mieczysaw II, pewnym bdc spokojnego zachowania si ksi-

cia czeskiego, cign siy swe dla obrony uyc, a w Morawii

nieliczne zaogi zostawi. Korzystajc z zaprztnienia uwagi

Mieczysawa wojn z Niemcami i zostajc w porozumieniu z ksi-

ciem polskim, zapewne Bezbraimem,-*') Brzetysaw napad nie-

spodziewanie na Morawij, zaogi polskie zniszczy, jeców pol-

skicli secinami do Wgier sprzedawa,^'') staroytne grody mo-

rawskie odbudowywa i nawet na czysto polskiej ziemi Gradec

nad r. Opaw wystawi.-*^) Mieczysaw zajty bdc w kocu r.

1029 obron Luyc, a w pocztku r. 1030 wypraw wspólnie

z Lutykami za ab, nie móg si swych rozrywa, aby Mora-

centenos et centenos ordinatim catenatos vendi jusserat in Ungariam et ultra; quia re-

vera post obitum secundi Bolezlai scicut urbem Pragam ita tolam Moraviam vi obtinuerant

Polonii. (Fontes rer. boh. II, s. 63). W innem miejscu tene Kozma prawi: a. 11 10.

Bracizlaus ... eam (Moraviam) primus dominie suo subjugavit. Kiedy si to stato?

Kiedy Judyta do Czech przybya? Poniewa, wedug Kozmy, Judyta- powia syna

Spitygniewa w r. 1031, wypada, e z lilasztoru musiaa by porwan w r. 1029.

Rok ten, a nawet r. 1028 historycy czescy przyjmuj jalco czas zdobycia Morawii,

powoujc sie na dokumenty z r. 1028 i 1029. — Pierwszym z nich Brzetysaw na-

dal posiadoci kocioowi olomunieckiemu w przytomnoci duce de Polonia.
(Erben Regesta s. 39), w drugim wzmiankuje si Zuest comes castellanus
Olomunecensis, nadajcy temu Itocioow „quicquid na Uishoue
servitio contra Polonos promueram diligenti apud Olderik.
(Erben. Reg. s. 40). Ale te dokumenty, z kodeksu Monse wyjte, nie maj daty,

a dorobione do nich przez nowszych pisarzy daty, czy s niewtpliwe? Zauwayli

to ju Roeppel (Dzie. Pol. roz. VI), i Bielowski (Synowie Chrobr.), oba jednak

zmieszali dwie osobne wyprawy Brzetysawa w jedn, t. j. wypraw do Morawii

r. 1029 i do Wgier r. 1030, które rozdzieli wypada.

2«) Jalci inny dux de Polonia móg by przytomny w Oomucu, przy

wydaniu dokumentu w r. 1028 (wyej przyp. 25), jeli nie jeden ze zbuntowanych

przeciw Mieczysawowi II braci? Wreszcie na skarg ksicia polslciego: Imperator

decrevit ut ipse cum copiis ex una parten ex altera frater Otto Misiconem aggrede-

rentur. Wippo. Pertz XI, 269.

2') Kozma. porów, wyej przyp. 25.

2») An. 103 1 Castrum Gradez in terminis Polonorum muro forti construxe-

ram. Erben. Keg. N. 98.
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wije odzyska,-^) tern bardziej, e od wschodu przeciw niemu

posuwa sie ksi kijowski Jarosaw, który w tyme roku 1030

Bez opanowa.^**) Tyinczasem Brzetysaw, stosujc si do woli

cesarskiej, przedsiwzi wypraw do Wgier i gdy wojska ce-

sarskie posuway si po prawym brzegu Dunaju, Brzetysaw

z Morawii wtargn do Sowaczyzny, zwycizko dotar a do

Ostryliomia,^') lecz tern nie pomóg Konradowi II, który spot-

kawszy nad r. Rab jakie niepodobne do zwalczenia przeszko-

dy, sromotnie cofn si musia. Nie znajdujc w dziejach obja-

nienia tego wypadku, historycy podejrzywaj o zdrad ksicia

Oldrzyka, który zostajc tajnie sprzymierzecem Mieczysawa II,

wrogiem by cesarza i e z jego zapewne namowy, Brzetysaw

popieszywszy odwrotem do domu, narazi na niebezpieczestwo

lewe skrzydo wojska niemieckiego.^-) W kadym razie wyprawa

Brzetysawa do Sowaczyzny (roku 1030), oczywicie w celu

zdobycia jej, nie uwieczya si pomylnym skutkiem. Wróci

z niczem, a w Sowaczyznie rzdzi syn Stefana I Emeryk,

ksi Ruzzii.

Jakime sposobem Sowaczyzna od Polski odpada? Dzieje

o tem milcz. A poniewa pomidzy Mieczysawem II a Stefa-

nem I adnej wojny nie byo, ustpienie wic przez Polsk So-

waczyzny mogo nastpi tylko w skutek umowy pomidzy kró-

lami. Biorc za na uwag trudne pooenie Mieczysawa II

20) Dugosz powiada, e Mieczysaw II, mszczc kiesk wyrzdzon mu

w Vorawii, wpad do nij, pustoszy, mnóstwo ludzi i zdobyczy uprowadzi. Wszystlco

to by moe prawd zupen, ale i to pewne, e Mieczysaw Morawii nie odzyslia.

'0) W leto 6538 (1030), Jarosaw Bez wzi. Nestor M. P. I, s. 697,

•") A. 1030 Dux Brazislaus magna caede prostravit Ungaros et terram eo-

rum usque ad urbem Strigoniam devastavit. Cosma, podobnie i Annal. Saxo, Pertz

VI, s. 678.

•'2) W Niemczech niepomylno wyprawy przypisywano Oldrzykowi, zwa-

biono go w r. 1032 do Werbna, zatrzymano, zdrad przed dwoma laty przypisy-

wano i na wygnanie go skazano. Annal. Hildesheim. a. 1032 Imperator... Wirbeni

(Oudalricum) ad se venientem et etiam ratione convictum de insidiis quoque, quas

ipsi imperatori fecit, ant biennium confessum, in exilium transmisit. Pertz

III, s. q8.
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w obec gotujcej si przeciw niemu koalicyi, monaby z nieja-

kiem prawdopodobiestwem wnioskowa, e dla zapewnienia

przymierza z Wgrami, ^lieczysaw II stara si zjedna sobie Ste-

fana I, córk sw wydal za syna Stefanowego Emeryka, a z ni
i krain zakarpack (Ruzij) odda Emerikowi jako osobne ksi-

stwo, co wskazuje tytu jego: dux Ruizorum. e przyja po-

midzy królami trwaa w* tym czasie, wskazuje to gocinne przy-

jcie na dworze Mieczysawa II Emeryka, który na owacli w Pol-

sce, bdc skaleczonym przez dzika, przedwczenie umar (1031).^^)

Nie zwaajc na podstpy wrogów, Mieczysaw II trzyma

si mocno, liczc zapewno na dawnego sprzymierzeca swego

Stefana I. Ale polityka cesarska dokadaa usiowania, aby zwi-

zek midzy polskim i wgierskim królami rozerwa. Podj si

do tego syn Konrada II Henryk, mieszkajcy w Bawaryi, pod

opiek biskupa freizingeskiego Egilberta. Modzieniec lekko-

mylny, dajcy gra rol udzielnego wadzcy, poszed za rad

przybocznych i przyj poselstwo od króla Stefana, dajcego
zaatwi pokojem krzywdy przyczynione mu napadem cesarza na

Wgry w r. 1030, Henryk, bez zapytania ojca, zawar ze Stefa-

nem umow, któr obie strony przysig potwierdziy (1031).'''*)

Dla Polski by to cios bolesny, bo pozbawia j pomocy pot-
nego ssiada, w najkrytyczniejszym czasie.

Latem r. 103 1 Mieczysaw II ujrza si ze wszech stron za-

groonym. Jarosaw, wezwawszy na pomoc dzielnego wojownika,

3') Annal. Hildesh. a, 103 1. Heinricus, Stephani regis filius, dux Ruizorum,

in venatione ab apro discissus, periit flebiliter mortuus. Pertz III, 98. Polskie roczniki

na ysj czyli Swietokrzyzkiej górze spisywane podaj nawet miejsce polowania

i niektóre inne, do ciekawe o tym ksiciu szczegóy. Iste vero (Stephanus) genuit

filium, dictum Emirich, Et post decem annos contraxit amicitias cum Mescone rege

Polonorum. Ita que Emrichus duxit filiam Mesconis quasi compulsus vi per patrem

et per nobiles terrae Qui veniens Gneznam et Poznaniam cum uxore virgine, virgo

mansuit usque ad mortem per votum per ipsos emissum; tandem eundo de Polonia

Ungariam e converso cum rege Mescone venerunt in Kelciam causa venationis

cervorum, itd. Bielowski M. P. I, 508.

•'*) Annal. Hildesieim. a. 1031, imperatoris filius Heinricus rx et ipse dux

Baioariae, et Stephanus rex Ungaricus, cum iuramento invicem firmaverunt pacem.
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brata swego Mcisawa tmutoraskiego, najecha wschodni cze
Polski, grody Czerwieskie zdobywa, jeców polskich dla osie-

dlenia nad r. Rosi^-^) uprowadza.^^) Sprzymierzeniec cesarski

Brzetysaw zagraa poudniowym granicom Polski; Kanut du-
ski, zawadnw'szy ju przedtem Sambij i pobrzeem baltyc-

kiem,^') przy lada okolicznoci móg w gb Pomorza polskiego

wedrze sie, Oldrzyk, w duszy wróg cesarza, poróniwszy si

z Brzetysawem, przyjacielem cesarskim, zachowywa si ostro-

nie ; król Stefan, skrpowany umow z Niemcami, pomaga
Mieczysawowi nie móg, moe i nie chcia, albowiem osabienie

Polski zapewniao mu spokojne wadanie Sowaczyzn, osiero-

con w tyme czasie przez jej ksicia Emeryka. A tymczasem

wew^ntrz Polski wspólnicy Bezbraima bunt podniecali.

Podminowawszy ze wszech stron potg Mieczysawa, Kon-

rad II w jesieni r. 1031 wtargn do uyc. Mieczysaw zewszd

zagroony, nie móg mocnego oporu cesarzowi stawi, nie dla

tego aby mu brakowao mztwa, lecz wprost z obawy aby nie

wywoa zaburzenia w kraju. Popieszy wic upokorzy sie przed

Konradem II i zawar z nim pokój (1031), moc którego zrzek

si uyc na korzy ciotecznego brata Ditrycha, zwróci zabrane

w r. 1030 zamki nad ab i upy,''"*) ale tem bezpieczestwa so-

bie nie zapewni. Gotowaa si straszna dla niego i dla caej

Polski kieska.

^^) Rzeka Ro w gubernii kijowskiej wpada do Dniepru.

'®) W leto 6539 (1031) Jarosaw i Mstislaw sbrasta woja, mnogy, idosta

w Lachy, i zajasta grady czroweskija opiat', i powojewasza Ijadskja zemlic

i mnogy Lachy priwedosta i razdielista je, i posadi Jarosaw swoje po Rsi i st'

do sieho dnie. Nestor.

") Gallus I, c. 17. Hic vero Mescho miles probus fuit, multaue gsta mili-

taria, quae longum est dicere, perpetravit. M. P. I, s. 414. O zdobyciu Sambii ni-

ej § 61, przy p. I.

'*) Annal. Hildesheim. a. 103 1. Imperator cum parvo Saxonum exercitu

Sclavos autumnali tempore invasit, et Mysachonem diu sibi resistentem regionem Lu-

sizi cum aliquod urbibus et praeda, quae prioribus annis in Sasonia facta est, re-

stituere pacemque iuramento firmare coegit.
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3. Napad Bezbraima (1031). Ustpienie z kraju Mieczysawa II. Zabu-

rzenie. Ucieczka Ryksy. Zamordowanie Bezbraima (1032). Nowe ustp-

stwa cesarzowi. mier Mieczysawa II (1034). Oderwanie uyc i Milska

od Polski.

Nie upyn miesic od zawarcia umowy przez Mieczysawa

II z cesarzem Konradem II, a ju Polslca na nowa kiesk wy-

stawiona zostaa. Protegowany przez cesarza i Brzetysaw^a Bez-

braim wtargn do Polski ze swoimi stronnikami,^") sprawi rze

i zaburzenie, którego Mieczysaw poskromi nie zdoa. — Ale

w tej nieszczliwej ciwili Mieczysaw nie upad na duciu. Wy-

gnany z kraju musia ucieka dokd oczy ponios, bo przyjació

na okoo nie mia, nawet Stefan I opuci go. Móg uda sie do

cesarza, z którym przed miesicem pokój za;war, lecz to mogo-

by zmusi go do nowycli ustpstw i ponienia Wola wic szu-

ka przytuku u niepewnego ssiada Oldrzyka czeskiego.^") Ryksa

w tyme czasie wybraa si do Niemiec, wiozc Konradowi II

koron ma i swoj, stosownie do yczenia Bezbraima, który

przez posów swycli (moe przez Ryks?) wyraa cesarzowi po-

korne przyrzeczenie posuszestwa i wiernoci.*^) — Cesarz przy-

j królewskie korony, pozwoli jednak Ryksie uywa tytuu

królowej, jakby we wasnym kraj u. *^) Na tronie polskim osiad

39) Zkad mianowicie wtargn Bezbraim do Poiski, o tem nigdzie wzmianki

niema. Dla tego przypuszczenie Lewickiego i niektórych niemieckich badaczy, e
niby bracia Mieczysawa uprosili sobie pomoc u ksit ruskich i z t pomoc do

Polski wkroczyli,— nie ma adnej podstawy. Porów. Lewickiego Mieszko ir, w Roz-

prawach Akademii Umiejet. T. V r. 1876, s. 172,

*<') Annal. Hildesheim a. 103 1. Qui Mysecho post mensis tantum spatium

a fratre suo Bezbriemo subita invasione proturbatus, et ad Oudalricum in Beheim

fugere est conpulsus. — Wedug Wippo'na Mieczysaw uciek w skutek napadu

Ottona, ale widocznie Wippo Bezbraima mylnie Ottonem nazywa. Porów. Vita

Chuonradi cap. 29.

*'j Annal. Hildesheim, a, 1031. Sed idem Bezbrimo imperatori coronam cum

aliis regalibus, quae sibi frater ejus injuste usurpaverat, transmissit, ac semet humili

mandamine per legatos suos imperatori subditurum promisit. M. P. II, 766,

*-) Mnich brunwilerski: Rycbeza regina... venit ad imperatorem Conradum in

Saxoniam, a quo et venerabiliter ipsa suscepta est.., Acepit namue ab ipsa duarum

ipsius regisque sui conjugis coronarum insignia, concessitque ei eadem in suo, sicut

i
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Bezbraim, przez cesarza chtnie uznany, bo mia panowa nie

jako król polski, lecz jako ksi ulegajcy zwierzchnictwu ce-

sarskiemu. Niedugo jednak wdzierca cieszy si wadz. Stron-

nictwo wygnanego króla byo w kraju jeszcze silne. Otton za-

wiedziony w swych nadziejach
,
przerzuci si na stron brata

Mieczysawa, którego dotd by wrogiem. Bezbraim, czujc e
mu ziemia z pod nóg uchodzi, postrachem i srogoci wadz sw
utwierdzi zamierza. To przypieszyo mu zgub. Zamordowali go,

zapewno ci, którym zagraa, a jak goszono pod ówczas, „nie

bez tajnego z brami jego porozumienia"."*"^)

Mieczysaw II, po kilkumiesicznym pobycie za granic, po-

wróci do kraju.**) Modszy brat Otton poczy si z nim, ale

nieprzyjazna mu Ryksa w Niemczech zostaa. Polska, skoatana

anarchij, wymagaa uspokojenia wzburzonych namijtnoci, a tym-

czasem wrogi dokoa czyhali, aby j rozszarpa. Najwaniejszem

byo uregulowanie stosunków z Konradem II, który, trzymajc

w rkach swych kbek intryg przeciw Polsce skierowanych, le

by przeciw Mieczysawowi II usposobionym*') i na wie o po-

wrocie jego do Polski, spiesznie z nad Renu ruszy ku granicom

in regno proprio, quoad viveret, auctoritate potiri semper eademue gloria, Bielow-

ski, M. P. I, 346.

<') Annal. Hildesheim, a. 1032. Bezbriem ob inmanissimara tirannidis suae

se\itiam a suis, et etiam non sine fratrum suorum machinatione, interfectus est.

Annal. Saxo. a. 1032, interfectus est machinatione fratrum suorum, sicut po-

puli sermo est. Pertz VI, 679. — Yippo c. 29. Otto (Bezbraim) restitutus patriae,

et dux factus est a cesare, dum post aliuot tempus minus caute ageret, a uondam
familiari suo clam interfectus est.

^*) Pokój z cesarzem Mieczysaw II zawar w Padzierniku 103 1, w Listo-

padzie zosta wygnany z kraju, a wiosn roku 1032 powróci do Polski, stara sie

o pozwolenie mu przybycia do cesarza i 7 Lipca by ju przyjty. Wypada wiec

e Bezbraim zosta zamordowanym na pocztku wiosny r. 1032 i e panowa mniej

ni pó roku. O powrocie Mieczysawa Ann. Hildesh. pod r. 1032 mówi: Miseco

statim domum rediit.

*^) Zapewno z powodu zatargów Mieczysawa z Ryks i porozumiewania

si z Oldrzykiem, który, chcuc przy.suy si cesarzowi, ofiarowa si wyda mu
Mieczysawa, lecz Konrad II mia mu odpowiedzie: „nie chc wroga kupowa od

wroga- (Se nolle inimicum emere ab inimico, Wippo c. 29.)

Tom III, 28



- 434 —
polskim, groc nowym najazdem.^*') Mieczysaw wyprawi do

Konrada II poselstwo i za wstawieniem sie cesarzowej Gizeli tu-

dzie Icsit, cesarz pozwoli mu d. 7. Lipca (1032) przed sob
w Merzeburgu stan, dokd wezwa take Oldrzyka. Mieczy-

saw zda sie na ask cesarsk i wedug wyraenia rocznikarza

niemieckiego „zapomnia o koronie i ozdobacli królewskicli". Ce-

sarz, przyjwszy go „nadspodziewanie uprzejmie", zawar z nim

urnowe, na mocy której Mieczysaw II zobowiza sie odda
bratu swemu ciotecznemu Dytrykowi uyce,^') a z reszty Polski

dwóm tetrarcliom wyznaczy udziay. ^^) Gdy jednak o tyci te-

trarchach pisarze XI w. nie podali bliszych wiadomoci, mo-

emy wiec przez przypuszczenie tylko wnioskowa, e jednym

z nich by brat zmarego margrafa misznieskiego Hermana, zi-

cia Bolesawa Chrobrego,^") markgraf misznieski Ekhard II,

który w kilka lat póniej wada ziemi Milczano w.''*') Co za

*^) Annal. Sangall. major, a 1032. Reg Rudolfo defuncto, Uoto. . regnum

Burgundionum. . afTectavit, , . . imperator per idem tempus Pulanis Sclavis bello insi-

stente. (Perlz I, 83.) Herman. Contract. a. 1032 imperaloreque ipsis diebus contra

Misiconem bclavorum, qui Boloni Yocantur, regem exercitum ductante, Odo... regnum

Burgundiae invasit.

*") Annal. Hildesh. a. 1032. Miseko. .. postmodum imperatora consentiente

Merseburg venit, et seraet Non. Julii in imperatoriam potestatem, coronae scilicet ac

totius regalis ornamenti oblitus, humiliter dedit. Quem imperator clementius, quam

ipse opinaretur, suscepit, eique et ejus patrueli cuidam Tiedrico reg-

num, quod ipse solus antea possederat, divisit; quod ipse ta-

men postea solus iterum sibi usurpavit. Dietrich von Eilenburg

kann insofern patruelis des Polenherzogs genannt werden, ais er von Dedo ab-

stammte, zu dessen Familie auch Oda die Gemahlin Bolesaw gehórte. Posse, Cod.

Saxo. I, s. 52— 3, przyp. 322.

*') Vippo, c. 29. Cesar misericordia motus, dedit sibi veniam, et divisa pro-

vincia Bolanorum in tres partes, Miseconem fecit tetrarcha ni, reliqas
duas duobus alii commendavit; sic imminuta potestate, minor facta est

temeritas. Pertz XI, 269.

*^) Porów, wyej s. 364, przyp. 3.

^) Annalista Hildesheimski pod r. I032 (wyej przyp. 47) powiada, e Mie-

czysaw zobowizany zosta ustpi tylko uyce Ditrykowi, a reszt Polski sam

mia wada. Wippo za twierdzi, e Mieczysaw mia zosta na czwartym dziale

tetrarch, a trzy inne dziay wyznaczone byy innym tetrarchom. Aeby pogodzi

rónic pomidzy wzmiankowanymi pisarzami, wypada uwaa, e cesarz Konrad II

mó^l mie pr-tensyje do powrócenia Niemcom dwóch tylko, zabranych przez Bole-
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do ostatniego tetrarchy, to takim najprdzej mógby by chyba

brat Mieczysawa II Otton, na udziale w zakarpackiej krainie

Ruzia zwanej. •^^) W jakimby stosunku wyznaczone trzem tetrar-

chom udziay do Polski zostaway, wiadomoci nie posiadamy, ale

z wyrae kronikarskich moemy wnioskowa, e Mieczysaw II

utrzymywa nad nimi zwierzchnictwo a do mierci (1034),^^) i e
dopiero póniej, pod czas zaburze, uyce i ziemia Milczanów

ostatecznie od Polski oderwane zostay.

sawa Chrobrego prowincyi : Luyc i Milska. Pierwsze ustpione zostay Ditrykowi

;

drugiej prowincyi annalista hildesheimski zamilcza, bo w roku 1032 jeszcze przy

Polsce zostawaa; "Wippo za, piszc póniej, gdy po mierci Mieczysawa I (roku

1034), ziemia Milczanów ju od Polski odpada i dostaa sie Ekhardowi II, przed-

stawi spraw tak, jak gdyby ju w r. 1032 Mieczysaw ustpi Milsko i trzej te-

trarchowie uzyskali niezaleno od Polski. Ale eby ziemia Milczanów oderwan
zostaa od Polski ju w r. 1032, wiadomoci o tem nie posiadamy.

^*) "Wedug Boguchwaa, król polski Kazimirz I duxit uxorem, filiam Ro-
mani principis Russiae, filii Odonis, nomine Dobronegam, alias dictam Maria. Bie-

lowski, M. P. II, s. 485, Jakkolwiek wiadomo ta baamutna, bo Kazimirz I

oeniony by z ksiniczk rusk Maryj, nazwan Dobrogniew, siostr Jarosawa

1 i na Kusi adnego Romana Otonowicza nie byo, wszake imion Romana i Ot-

tona nie móg Boguchwa wymyli. A jeli przypomnimy, e wedug niemieckich

rocznikarzy syn Stefana I Emeryk by „dux Ruizorum" (wyej cyt. 33), e Ruzi
nazywano krain Sowack po nad Dunajem, e ta kraina dopiero w latach 1028

do 1030 dostaa si pod zwierzchnictwo wgierskie, by moe nawet razem z córk
Mieczysawa II, wydan za Emeryka (wyej przyp. 33), e po mierci Emeryka r.

103 1, Ruzia bez ksicia zostaa, tedy nie wyda si nieprawdopodobnem przypusz-

czenie, e przy zawarciu uraowy w Merzeburgu 7 Lipca r. 1032, Konrad II móg
wymódz od Mieczysawa II zrzeczenia si Ruzii na korzy brata jego Ottona, cho-

ciaby pod zwierzchnictwem króla wgiersliiego zostajcej. e Polsce przysugiway

jakie prawa na Slowaczyzn dugo po mierci Mieczysawa, o tem pamitano

za Bolesawa miaego, który posikujc Bele w r. 1061 i póniej po wyprawie ki-

jowskiej „Hungariam adiit, volens metas regni Poloniae in Danubio, Czyssava et

Morawa fluvios habere. Boguchwa, Chr. M. P, II, 486,

^-) Wyraenie Annal. Hildesh. r. 1032, jak wzmiankowano wyej (przyp.

47), quod ipse (Miseko) tamen postea solus iterum sibi usurpavit, zdaje si wska-

zywa na utrzymanie zwierzchnictwa Mieczysawa nad tetrarchami.

4d*



4. Wygnanie z Polski Ryksy i Kazimirza (1036). Bezkrólewie. Zabu-

rzenie. Masaw wojewoda.

Jednoczesny prawie zgon ksicia Ottona (r. 1033),'^^) i króla

Mieczysawa II (r. 1034), tudzie niepewno kto mia panowa:

czy Kazimirz zostajcy w klasztorze, czy starszy brat jego Bole-

saw z naonicy podobno zrodzony, otworzyy Ryksie drog do

wadzy. Rzdzia ,.w miar niewiecich zdolnoci",'"'*) ale samo

panowanie kobiety, niezgodne z duchem narodu,^") wstrt jej do

„barbarzyskich" obyczajów polskich,"'") wywyszanie kadego

przybdy niemieckiego, choby nawet kucharza, nad dostojni-

ków krajowych,^') wreszcie uwizienie przez nia i wydanie Kon-

radowi II koron i znamion królewskich, nieprzyjanie ku niej

naród usposobiay. — Korzystajc z tego, znienawidzony przez

Rykse Bolesaw wygna ja z Polski. Kazimirz, dopóki by w kla-

sztorze, nie móg mu przeszkadza, ale gdy staranie Ryksy

w Rzymie o dyspens dla Kazimirza, zagrozio Bolesawowi ze

strony brata, zmusi go ustpi do Wgier (1036). Tam Stefan I

przyj askawie i a do swej mierci (1030) zatrzyma królewi-

cza polskiego. ^^)

^') Rocznik kapituy krakowskiej, r. 1033. Otto dux obiit, M. P. II, s. 794.

**) Gallus I, 18.

") Mierzwa, cap. 9. Nullus ergo miretur, quod mulier Polonis imperavit,...

licet enim bonis videatur moribus dissonum feminam principibus imperare. M. P.

II, 170— 171.

^®) Mnich brunwilerski, cap. 16. Richeza . . . paucis se fugam clancula agen-

tem adiuvantibus, utpote fastus eius intolerabiles simul et barbaros Sclavorum per-

taesa ritus. M. P. I, 346.

^') Dopeniacz Mierzwy: Uxor ejus (Mesconis) aequo violentior visa est,

immo etiam patriae nobilibus, quain libet primis Teutonorum lixas seu coquinarios

praeponere coepit, a civibus profligata in e.\ilio consenuit. M. P. II, 283.

6') Gallus I, 18 powiada, e Ryksa przez zdrajców (traditores) z królestwa

wyrzucon zostaa i e syn jej maoletni Kazimirz, jakoby dla pokrywki zwodni-

czej, przez tycbe zatrzymany by w kraju. Po dojciu do dojrzaoci i objciu steru

pastwa Kazimirz, przez niechtnych mu i lkajcych sie, aby za krzywd matki si

nie zemci, zmuszony zosta ustpi do Wgier. — M. P. I, s. 414. Wszake nie-

dokadno Galusa wzgldem powyszych wiadomoci, zauwaa ju dawno Bielow-

bki, i do szeregu królów polskich wprowadzi Bolesawa II, lecz mylnie go policzy
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Ustpienie z Polski Kazimirza i wnet potem znikniecie Bo-

lesawa II sprowadzio zamieszanie. Naród, czujc si ponionym

przez wasn królow, pozbawionym prawego monarcliy, bezpie-

czestwa ze strony ssiadów, spokoju w domu, nie wiedzia czego

ma czeka nazajutrz, co pocz i gdzie szuka ratunku! Zasze,

w cigu ostatnicli kilku lat, grone wypadki, wywoane napadem

Bezbraima, stany wszystkim przed oczy. Rze, gwaty, mor-

derstwa tyrana, zamordowanie jego samego, oderwanie Morawii,

uyc, Milska, mier króla, wygnanie Ryksy, wreszcie niead

po ustpieniu Kazimirza za granic, do rozpaczy doprowadzay

naród: cierpliwo pka. Nurtujce w kraju namijtnoci reli-

gijne, spoeczne i polityczne potgoway si w olbrzymi si

zniszczenia, która po caej Polsce rozlaa si wulkanicznym wy-

buciem. Nienawi pomidzy sob stanów, wyzna, pooenia

towarzyskiego sroya si mocno. — Nasta czas i dla reakcyi

pogaskiej, ^^) czas odwetu cirzecianom za powalone boyszcza,

za zniszczenie staroytnych obrzdów i obyczajów, poniekd dzi-

kicli a jednak narodowi milyci, jako ojczyste, nie cudzoziemsko-

clirzeciaskie, nie zwizane z organizacy pastwow, ograni-

czajc swobod wieców i swawol gminn, wymagajc posu-

szestwa urzdnikom królewskim, podatków duciownycli i wie-

ckicli, speniania przepisów kocielnycli, niezgodnyci z wyobra-

eniami niewygasemi jeszcze z pogaskich czasów. „Sudzy po-

I

za syna, kiedy w rzeczywistoci on byl wnukiem Bolesawa Chrobrego. Porów. Sy-

nowie Chrobrego, w Pimie Zbiorowem Jozafata Ohryzko 1859, s. 20—29. Grunto-

wniej kwestyje te przedstawi Wojciechowski, wedug objanienia którego, Mieczy-

saw II naznaczy nastpc po sobie starszego syna swego Bolesawa II, a mod-

szemu Kazimirzowi, chcc zapewni wysok godno duchown, odda go w dzie-

cistwie do klasztoru, w Polsce. Ztd powie o mnichostwie Kazimirza. Bolesaw

II umar czy zgin nie póniej jak w r. I038, t. j. przed napadem Czechów, bo

inaczj byoby co wiadomo o jakim oporze jego Czechom. Pamitnik Akademii

Umiejetn. Kraków, T. V 1885, s. 17—18.
•W) Annal. Hildesheim, a. 1034. Misacho Polianorum dux immatura morte

interiit et cristianitas ibidem a suis prioribus bene inchoata et a se melius robo-

rata, flebiliter proh dolor! disperiit.

Nestor: I byst' mjate weyk w zemli lad'stje; wstawsze ludije izbisza epi-

skopy, i popy i boljary swoja, i byst' w nich mjate. M. P. I, s. 697—8.



- 438 —
wstali przeciw panom, wyzwolecy przeciw szlachetnie urodzonym,

zabierajc ich mienie i ony. — Pastwiono si szczególnie nad du-

chowiestwem aciskiem, zabijano biskupów i ksiy : jedni z nich,

dla wyrónienia godnoci, ginli od miecza, innych dla wikszej

zniewagi, kamienowano".^^) Wszystko, co stao na przeszkodzie

tumom szalejcym, ustpi musiao. Kto móg ratowa si ucie-

czk poza Wis , na Mazowsze, gdzie do wadzy przyszed Ma-

saw, daw.niej podczaszy i dworzanin Mieczysawa II, a teraz

przez lud wyniesiony na wojewod i chorego,"^) siln rk
porzdek utrzymywa. — Na dobitek nieszcz, dawny wróg

Mieczysawa II Bretysaw czeski zamierzy pastwo jego roz

szarpa.

§50.

Obodryci i Lutycy w epoce rzdów polskich midzy
Odr a ab (1002—1034).

I. Zachowanie si Lutyków i Obodrytów wzgldem Bolesawa Chrobrego

w roku 1003.

Pod koniec X w. Obodryci i Lutycy, po krwawych bojach

z Niemcami za panowania cesarza Ottona III, zyskali zupen
niepodlego, czuli si nawet na siach sami na Saksonij napa-

da.^) Ssiedzi ich, najdalej na pónoc wysunici mieszkacy

wyspy Rany, morzem oddzieleni od Polaków i Niemców, uywali

dawnej swobody, czasami tylko niepokojeni od Danów, moe
i ssiednich Wikingów jomsburgskich, trzymali si zdaa od ów-

czesnych wypadków w Sowiaszczynie zaodrzaskiej, tak da-

lece, e o tern, cóby si wtedy u Ranów dziao, adnych wiado-

moci nie posiadamy. W ogóle rok 1000 po Chrystusie zasta

«o) Gallus I, 19.

*i) Gallus I, 20. Erat namue uidam Meczzlaus nomine, pincerna patris

sui Meschonis et minister; post mortem ipsius Mazoviae gentis sua persuasione

princeps existebat et signifer. — M. P. I, s. 417.

>) Wyej, str. 341.
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pogastwo pomorskie w penej sile rozwoju narodowego i reli-

gijnego. Zaprowadzone przez Niemców w X w. gwatem chrze-

ciastwo u Obodrytów i Lutyków upado zupenie; kocioy

w popiele leay, ksia wygnani, dobra kocielne rozcliwytane.

Cze dawnym bogom i swoboda plemienna zagrzeway pomor-

skich lecliitów do wytrwaoci, a nienawi powszechna do Niem-

ców jednoczya umysy tak dalece, e odwieczni midzy sob
nieprzyjaciele Obodryci i Lutycy porozumieli si i przeciw Sa-

som wspólnie wystpywali. W tem niespodziewany najazd Bo-

lesawa Chrobrego (r. 1002) na ziemie do pastwa Niemieckiego

nalece nad ab, pokrzyowawszy wszelkie zamiary nadabskich

Sowian i Niemców, podawa jednym i drugim nieznane dotd

kombinacyje polityczne. Ludy zaodrzaskie ze zdumieniem pa-

trzyy na zagon pod sam Magdeburg Sowianina, odwaajcego

si, jak nikt dotd, wtargn do królewskich posiadoci z po-

rzdnie zorganizowan si zbrojn, powygania margrafów, po-

zabiera grody i zamki nad ab, przej ab, wkroczy do

marki Turyngskiej, gospodarowa nad Biaym Halsztrowem jak

we wasnym domu, na krzyki Niemców uwagi nie zwraca,

a przeciw samego króla Henryka II hardo si stawi. Sowianie

nie wiedzieli co pocz. A gdy Bolesaw zaj Czechy i królem

w Pradze ogoszony zosta, wtedy wyjaniy si zamiary jego

utworzenia wielkiego pastwa Sowiaskiego, przez poczenie

pod sw wadz ludów sowiaskich, a do aby, Solawy i gra-

nic Bawaryi zamieszkaych. Przeszkodzi podobnym zamiarom

król Henryk II musia koniecznie, a dla osignicia podanego
skutku gotów by na wszelkie ofiary, nie gardzc adnymi rod-

kami. Pojmujc doskonale, e jeeli Sowianie dolnej aby po-

cz si z Bolesawem, potga jego tak wzronie, e jej Niemcy

nie podoaj, Henryk II postanowi odwróci od króla polskiego,

jeli nie wszystkich nadabskich Sowian, to przynajmniej Luty-

ków, bo inni sysze o tem nawet nie chcieli. Serbowie i uy-
czanie z radoci spotykali Bolesawa jako zbawc od niewoli

cudzoziemskiej, Obodryci przyzwyczajeni do powaania wadzy
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ksicej i ulegania ksiciu saskiemu, który ich bez miosierdzia

obdziera, gotowi byli poczy sie z królem polskim, Lutycy za

wahali sie. Zagorzali poganie, drc o sw niepodlego gminn,

gotowi byli broni jej nietylko od Niemców, lecz i od Bolesawa.

Nastpywala w dziejach Sowiaszczyzny zaodrzaskiej nadzwy-

czaj wana chwila. Wypadki tak sie skaday, e od postpo-

wania Lutyków zaleaa przyszo caego narodu sowiaskiego.

Niechby tylko Lutycy poczyli sie z Bolesawem, wnet to samo

uczyniliby Obodryci i w jednym momencie stanoby ogromne

pastwo lechickie od Karpatów i Dunaju do morza Batyckiego,

a na zachód rozpierajce si a do Szlezwiku i Hamburga, bro-

nione od Niemców mocn pozycyj nad ab, moe i a nad So-

law. Przyczenie si do Bolesawa kilkudziesiciu tysicy za-

prawionych w bojach z Niemcami Lutyków i Obodrytów^j, po-

wikszyoby siy jego wicej ni we dwoje, a Lutykóm zapewni-

oby niezaleno od Niemców. Lutycy wahali si i na danie

króla Henryka wyprawili do Kwedlinburga posów, których

Henryk traktujc nie po dawnemu, z góry, jako buntowników,

lecz jako przyjació, durzy ich bogatymi darami i zudnemi obie-

tnicami, a nakoniec „z nieprzyjació, najzaufaszyszymi ich sobie

uczyni" (1003).^) Stao si! Lutycy zobowizaU si suy Niem-

com przeciw Bolesawowi, nie przewidujc zapewno, e to by
jedyny moment zachowania wasnej narodowoci od zagady.

2. Stosunki Obodrytów do Niemców i Lutyków.

Odcici zewszd krajem Lutyków od posiadoci Bolesawa

Chrobrego, Obodryci nie mogli wspólnie z nim do dziaania prze-

2) W wyprawach przeciw Niemcom w X w. Lutycy po kilkadziesit tysicy

zbrojnego ludu wyprowadzali. Obodryci mniejszemi siami dziaali. Zwaajc jednak

na siy, jakiemi oba ludy w X, XI i XII w. rozporzdzay, prawdopodobnie lu-

dno ich wynosia wicej miliona gów,
*) Thietmar, V, 19. Ibi (Quidlinburg) nuntios quoque Rederariorum et ho-

rum, qui Lintici dicuntur, misericorditcr susccpit, hactenusque rebelles munerum
dulcedine promissionumque jocunditate sedayit et de i n i m i-

cis familiarisissimos effecit.
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ciw Niemcom wystpi. Coby si u nich dziao w pocztku

XI w, o tern wiadomoci nie posiadamy, ale sprzymierzenie Lu-

tyków z Niemcami w r. 1003, bezwtpienia pomagao ksiciu sa-

skiemu Bernardowi I z rodu Billungów wywiera wpyw swój

na obodryckicli ksit i powoli niepodlego ici cienia. Na-

stpca Bernarda I syn jego Bernard II (1014— 1063), ten sam,

który z Lutykami odbywa wypraw do Polski (r. 1015), majc

powierzony sobie dozór nad Lutykami i Obodrytami, nie mia

powodu miesza si w sprawy obodryckie, albowiem ksi ta-

meczny Mieczysaw *) zachowywa si spokojnie. Zadowalnia si

wic ksi Bernard zdzieraniem z Obodrytów daniny sobie i ko-

cioowi aldenburgskiemu, chocia ten dawno w ruinach lec,

pozbawiony by ksiy i adnej czynnoci nie wywiera,!. Nieprzy-

janie patrzc na wzrastajce znaczenie i si, wiernych tronowi

biskupów saskich, Bernard sta si wrogiem duchowiestwa,

„uciemiy i niepokojem napeni wszystkie w Saksonii kocio-

y." ^) Mona wic sobie wyobrazi, ile Obodryci mieli kopotów

z tak niespokojnym i chciwym nadzorc?

Guche milczenie dziejów o sprawach Obodrytów przery-

waj nareszcie Lutycy, mocno zagniewani na ksicia Mieczysa-

wa za to, e podczas wyprawy ich do Polski w r. 1017 nie po-

da im pomocy. Przypisujc klski swe nieobecnoci posików

obodryckich i podszczuwani przez starszyzn sw egoistyczn

w duchu niemieckim dziaajc, Lutyty rzucili si jak szaleni

na Mieczysawa, podburzajc przeciw niemu lud, który go nie-

nawidzia za przyjcie i pociganie innych do chrzeciastwa.

W Lutym r. 10 19 cay kraj obodrycki zosta spustoszony, ona
i synowa ksicia, obie chrzecianki, wygnane, a sam ksi „z wy-

bornymi wojownikami" zamkn si w mocno obwarowanym Zwie-

rzynie. A e to byo w miesicu Lutym, „który poganie zwali

») Wedug Thietmara (YIH, 4) Mistiz]avus; wecUug Helmolda (I, i6j

Mi.stivoi. O Mieczysawie patrz str. 445, przypisek 15.

'') Adam. Bremensis, II, 46. Dux Bernardus Heinrico imperatori ansus r-

bellare (r. 1020), terruit ac tuvbavit omns ecclesias Saxoma.
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oczyszczalnym, bo najwiksze w nim skadali ofiary bogom

i sam miesic bra swe miano od boka piekielnego,"") tem bar-

dziej rozszalao si pogastwo. Do Lutyków czyy si tumy
Obodrytów i Wgrów, cinajc krzye, palc kocioy i podno-

szc boków pogaski cli. Mieczysaw zaledwie uj zdoa za

ab do ziemi Bardów, pod opiek Niemców, ze zgroz patrz-

cyci na obalenie clirzeciastwa, a z niem wpywu niemieckie-

go i wadzy cesarskiej. Tam Mieczysaw a do koca ywota
pozosta.

')

Wypadki te w ziemi Obodrytów zaszy w tym wanie cza-

sie, kiedy ksi saski Bernard bunt podniós przeciw Henry-

kowi II i srogo ciemiy wierne cesarzowi kocioy. Dumn
i gwatown natur ksicia potrafi zjedna sobie arcybiskup

hamburgski Unwan tak, e sam ksi, zniewolony mdroci
biskupa, pocz znowu sprzyja kocioowi, którego wprzód by
przeciwnikiem. Za porad Unwana zbuntowany ksi zagodnia

na umyle, z pokor poda rk zgody cesarzowi Henrykowi

i wnet potem, oboywszy Sowian danin, w Nordalbingii po-

kój przywróci. Unwan niezwocznie przystpi do odbudowania

zniszczonej przez Sowian*) w r. 983 metropolii Hamburgskiej,

a na biskupa starogardskego (aldenburgskiego) przeznaczy Ben-

nona, który dla odbudowania swej stolicy w ruinacli lecej, za-

cz poszukiwa posiadoci i docliodów, wedug nada Ottona I

do biskupstwa nalecyci, a wród zaburze poszyci w zapom-

nienie i przemocy Sowian ulegyci. Uskara si on, w przy-

tomnoci ksicia Bernarda, e Wgry, Obodryci i inne ludy so-

wiaskie odmawiay mu nalenej daniny. Przywoani do ksicia

i zapytani dla czegoby biskupowi odmawiali prawnej dziesiciny,

ksita sowiascy wyliczyli róne ciary podatków i owiad-

czyli, „e wol raczej ziemi opuci, ni si do pacenia wikszej

t

') Te wyrazy Thietmara przytaczam, aby pojcia jego uwzgldni, nie za
jako wiarogodne.

') Helmold, I, 16.

") Adam. Breme. II, 46, 47; Helmold, I, 16.
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jeszcze daniny zobowizywa." Zwaajc, e wymagania biskupa,

wedug dawnych przepisów Ottona I zaatwi sie nie dadz, Ber-

nard uprosi ksit, aby przynajmniej z kadego domu bogate-

go, czy ubogiego, w caej ziemi Obodrytów pacono po dwa fe-

nigi (nummi) na dochód biskupa. Zwrócono mu przytem dwie

wsie Boow i Nizin, tudzie inne posiadoci w kraju Wgrów,
dla zaludnienia ich. Innych za, w dalszej Sowiaszczynie po-

oonych osad: Deryczewo, Morycy, Kucyna z przylegociami,

które wedug dawnych poda do biskupstwa Aldenburgskiego

naleay, biskup Benno w aden sposób od ksicia Bernarda

otrzyma nie móg.'-*) Niezadowolony postpowaniem ksicia sa-

skiego, Bennon uda si ze skarg na niego do cesarza Henry-

ka If, który wanie w tym czasie (r. 1022) zwoa w Wierzbnie,

nad ab, zjazd powszechny Sowian, dla zaatwienia stosunków

wzajennych. Ksita Obodrytów, zostajc w niejakiej zalenoci

od ksicia saskiego, a tem samem i od cesarza, nie mieli sprze-

ciwia si woli jego i zaprzecza biskupowi prawa na darowane

przez Ottona I kocioowi aldenburgskiemu posiadoci. Obc-

dryci. Wgry, Poabianie, Chyanie i inne ludy sowiaskie, któ-

rych ziemie w granicach dyecezyi Aldenburgskiej leay, obie-

cali paci cakowity czynsz, jaki zamiast dziesiciny Otton I na

dochód kocioa przeznaczy. Ta wszake obietnica nie bya
szczer. Sowianie speni j zaniedbali, albowiem ksi Ber-

nard, cakiem chciwoci przejty, takimi podatkami obciy zo-

stajcych pod wadz jego Sowian, e ci nie pamitali ani o Bo-

gu, ani o jego kapanach. Benno przekonawszy si, e ksita
nietylko nie dopomagaj do spenienia obowizków jego, lecz

owszem krpuj go, znkany nadaremn prac „i nie znajdujc

miejsca, gdzieby nogi jego spoczy", uda si do Berenwarda

biskupa hildeshimskiego i tam a do mierci pozosta.^"} Za-

") Helmold, T, 18, curtes Bu/.u et Necenna... Ilia vero praedia, que fuerunt

in remotiori Slavia, ut est Derithsewe, Morize, Cuzin cum attinentiis suis, episcopus

Benno nullatenus per ducem obtineie potuit...

'**) Helmold, I, 18, Benno umar 13 Sierpnia r. 1023.
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przestawszy krzewi chrzeciastwo, w skutek nieotrzymania po-

danej dziesiciny, Benno oczywicie nalea do szeregu ducho-

wnych dygnitarzy, którzy wzbogaciwszy sie, przy rozrzutnym na

korzy kocioa Henryku II, przekadali ywot wiecki, wygo-

dny, nad prace missyonarsk, poczon z niepokojem i pozba-

wieniem dostatku.'^)

Kiedy po mierci cesarza Henryka II, na tron niemiecki

wstpi Konrad II (r. 1024) „trway pokój panowa w ziemi so-

wiaskiej", „ale religia chrzeciaska nie doznaa wielkiego przy-

rostu, bo temu staa na przeszkodzie chciwo ksicia Bernarda

i Sasów, którzy wszystko zagarnwszy, nic nie pozostawili ani

dla kocioów, ani dla ksiy."^-) Nie zwaajc na takie zdzier-

stwa, Konrad II zapotrzebowa od Obodrytów zoenia mu try-

butu i takowy do skarbu jego wniesiony zosta.'^) Sprzeciwia

sie woli cesarskiej Obodryci nie mieli, zachowywali si spokoj-

nie, bo w razie najmniejszego nieposuszestwa, ksi Bernard

mia na zawoanie swe Lutyków, którzy trwajc jeszcze w przy-

mierzu z Niemcami, niepomiernie swobod polityki ksit obo-

dryckich cieniali. Ale nieszczere midzy odwiecznymi wrogami

przymierze dugo trwa nie mogo. Obodryci to pojmywali

i z nadzwyczajn ostronoci wzgldem Niemców zachowywali

si. Lutycy za, poznawszy obudne obietnice i zgubn dla nich

polityk Henryka II, chwiali si, jeszcze podczas wojen z Bole-

sawem Chrobrym, w dotrzymaniu przymierza, a póniej opa-

mitawszy si gotowi byli w dogodnej chwili zerwa je. Chwila

podana dla nich nareszcie zbliya si. W r. 1030 na wezwa-

nie króla Mieczysawa II Lutycy razem z nim wpadli do posia-

li) Porów. Pawiski, ITo.TauCKie CiaBniio, 126.

i-| Helmold, I, 19.

'') A. 1025, rex... a barbaris qui Saxoniam attingunt tributa exigens, omne

debitum iiscale recepit. Wippo, 6; Wigger, Meklenb. Annal. 64. Chocia Wippo

nie objani od jakich mianowicie Sowian król Konrad II trybutu wymaga, lecz

jasno, e tu o Obodrytach jest mowa, bo byli najblisi do Saksonii, Lutycy jako

sprzymierzecy podatku nie pacili, a uyczanie w roku 1025 naleeli jeszcze do

Polski.



— 445 —
doci niemieckich za ab, sprawili rze okrutn, zniszczyli

wszystko co byo niemieckie i stolice biskupstwa Brandenburg-

skiego wywrócili.^*) A jak w r. 1003 „z buntowników stali si

najzaufaszymi sprzymierzecami cesarza", tak w r. 1030 ze sprzy-

mierzeców cesarza stali si najzacitszymi jego wrogami.

Po tym dopiero wypadku, Obodryci czujc si bezpiecznymi

ze strony Lutyków, zmienili polityk postpywania z Niemcami.

Wadali pod ówczas w ziemiach obodryckich ksita: Ono-

drag. Gniewosz, poganie i Przybigniew. Udonem zwany.^') Przy-

bigniew by chrzecianinem, lecz jaki zbieg saski zdrad go za-

mordowa (r. 1 03 i). Syn jego, urodzony z ksiniczki duskiej,

Gotszalk, zostajcy na naukach w klasztorze niemieckim w Lu-

neburgu, postanowi zemci si za mier ojca, rzuci nauki

i chrzeciastwo, a przepynwszy ab, dosta si do ojczystego

kraju. Tu, zebrawszy tum ochotników, spustoszy, dla pomszcze-

nia ojca, cay kraj Nordalbingów i tyle klsk zada ludowi chrze-

ciaskiemu, „e okruciestwa jego wszelk miar przeszy."

W rku Niemców dwie tylko zostay warownie: Itzehoe i Bo-

keldenburg, do których schronili si wojownicy sascy z onami

i dziemi. Po niejakim czasie Gotszalk, schwytany przez Niem-

'*) o tem wyej § 58) str. 425.

JS) Adam. Br. II, 64. Principes eorum (Winulorum) Gneus et Anatrog pa-

gani erant; tercius vero Uto, filius Mistivoi, mae christianus. — Helmold,

powtarzajc Adama, mówi: Priacipes Slavorum Anadrag, Gneus et tercius Udo, mae
christianus. (Chr. I, 19). Przeciwnie Saxo Grammatyk, zwaajc, e Pribi-

gniew oddal syna na wychowanie do klasztoru, mniema, e przez to' samo on

nie móg by zym chrzecianinem, Saxo Gram. Historia Danica, lib. X. U Wig-

gera, Mek. Annalen str. 68. Co si tyczy pytania: czyim byt Przybigniew synem,

to chocia Adam Bremeski wyranie mówi, e Uto filius Mistivoi, ale jakiego

mianowicie Mciwoja? Czy tego. który, przyjwszy chrzest, nazwa si Bilugiem

okoo r. 966 (wyej s. 323), czy tego, którego Thietmar nazywa Mistizavus (wyej

przypisek 4), wygnanego z kraju podczas napadu Lutyków w roku I Ol 9, a u Hel-

molda (I cap. 16) syncego pod imieniem Mizzudrag? U pisarzy wieków re-

dnich i nowszych genealogia w wziankowanych ksit mocno zapltana. By moe,

Przybigniew by synem Mieczysawa, a wnukiem Mciwoja Billuga. Porów. Szafa-

farzyk. Star. Slow. § 43, przyp. 139 na str. 552. Boli, w Meklenburg. Jahrbiicher,

1853, s. 160—176, twierdzi, e Mstiwoj - Billug (967— ifX)2) mia syna Mieczysawa

(I0o2— 1018), kli.'re^o rr:odszym bratem by Udo (Przybigniew), do r. 1032.
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ców i jako „przewód zca zbójców" w kajdany zakuty, znalaz si

w mocy ksicia saskiego Bernarda, który, uwaajc Gotszalka

„za silnego i do broni dzielnego ma", w nadziei, e mu uyte-

cznym bdzie, zawar z nim przymierze i odej pozwoli. Got-

szalk uda sie do króla duskiego Kanuta i zostajc u niego lat

wiele, zdoby sobie slawe w wyprawach do krajów Normanów

i Anglów, za co rk córki królewskiej w nagrod otrzyma. ^^)

Powstanie Obodrytów (103 1— 1032) nie wywoao ze strony

Niemców odwetu, albowiem przypado w tym czasie, kiedy ce-

sarz Konrad II zatrudniony by sprawami polskiemi, a Lutycy,

po zniszczeniu marki Turygskiej (r. 1031), stali zwycizko w od-

zyskanycli stanowiskaci w Braniborzu, gotowi do walki. Obo-

dryci zostawali w spokoju. Zamiast zabitego Udona, zjawia si

ksi Ratibor, obok znajomyci ju nam ksit Onodraga i Gnie-

wosza.^') Ksita, zjeciawszy si z ksiciem saskim Bernar-

dem w Hamburgu, przyrzekli paci mu trybut i pomaga bisku-

powi (1036), W Nordalbingii zapanowa pokój. Uwaga Niem-

ców musiaa by zwrócon w inne strony, albowiem zaburzenie

wielkie w Polsce wymagao bacznoci cesarskiej, a z Lutykami

trudno byo poradzi.

3. Zatargi Lutyków z Niemcami (1029—1036).

Zerwawszy przymierze z Niemcami i wszelkie z clirzecia-

stwem stosunki, Lutycy podnieli cze staroytnym bogom i po

dawnemu rozpoczli pograniczne boje z Niemcami. Popieszy do

Wierzbna cesarz Konrad II, aeby pokój z Lutykami przywró-

ci (r. 1032), nie osign jednak celu.^^) W nastpnym r. 1033 i
'«) Helmold, I, 19; Saxo Gram. lib, X. Torów. Wigger, Mekl. Annalen,

str. 68.

•') Oprócz wzmiankowanych ksit Adam Bremeski wspomina jeszcze o Se-

deriku, okoo roku 1024— 1029, Unvanus archiepi.scopus . . . vixit in Hammaburg . .

.

invilans ad colloquium Sclavorum<iue sairapas Utonem et Sedericum, Adam
Br, II, 58.

'*) Annal. Hildesheim. a, 1032. Imperator... Wirbeni . . , contra Liutizios

pacificandi re|;ni gratia consedit. Pertz, M. G- V, 98.
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Lutycy zwrócili usilno swa do zdobycia Wierzbna.^") Boje pod

t warowni byway czste, Niemców wielu polego i skaleczono.

Cesarz zamierza powcign nieprzyjació, lecz zbliywszy si

do nich, zatrzyma sie, niespodziewanie zmieni zamiar i zamiast

uderzenia na wrogów, wzi na si rol rozjemcy stron wojuj-

cych. Jakby nie wiedzc, e sami Sasi dali powód do napadu

Lutyków na Wierzbno, cesarz pyta: która strona uczynia pierw-

sz zaczepk i zerwaa pokój ? Lutycy powiedzieli, e Sasi i do-

wie to gotowi byli pojedynkiem; Sasi zaprzeczyli temu, a cho-

cia sami czuli niesuszno sw, na pojedynek jednak zgodzili

si. Po naradzie cesarza z przybocznymi panami, zgodzono si,

aby prawdziwo zezna pojedynek rozstrzygn. Dwaj zapa-

nicy, od przeciwników wybrani, wysunli si naprzód. Sas,

ufny w sw chrzeciask wyszo, z pogard patrzy na pó-

poganina. Sowianin, przewiadczony susznoci sprawy narodu

swego, odpiera dzielnie przeciwnika i takie mu potne zada

rany, e ten pad trupem. Na widok zwyciztwa Sowianina,

Lutycy takiem si zapalili zuchwalstwem, e gdyby cesarz nie

uy swej powagi, rzuciliby si na chrzecian. Tern si sko-

czya, zamierzona ku poskromieniu Lutyków wyprawa. Cesarz,

przekonawszy si naocznie o gronej sile nieprzyjació, rozkaza,

dla powstrzymania napadów ich, zbudowa w Wierzbnie mocn
twierdz, obsadzi j liczn zaog i wezwa ksit saskich pod

przysig, aby jednomylnie opór poganom stawili.-*') (1034). Na
nic si jednak usiowania cesarskie nie przyday, ledwo bowiem

pocza si wiosna r. 1035, Lutycy uderzyli na twierdz w Wierz-

bnie, zdobyli j, ca zaog, pod wodz grafa Dedi zostajc,

">) Annal. Hild. 1033. Ad castellum Wirbine Liudgerus comes et Thiedof

et Woheradus cum aliis 40 occisi sunt. (M. G. V, 99); — an. 1034. Plura et in-

solita bella inter Luitizios et nostrates ad oppidum Wirbini exorta sunt, in quibus

de nostris quidam interfecti sunt et plerique sauciati (M. G. V, 99). — Heriman.

Augi. a, 1034. Pagani Sclavi, Leulizi dicti, Sasoniae terminos infestant. M. G«

vir, 122.

20J Wippo, 33. Al. G. XIII, 271.
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czci wycili, a reszt do niewoli uprowadzili.-') Poruszyo to

mocno Konrada II, który w tym czasie wita Wielkanocne

w Babenburgu obchodzi. Poczyni wnet rozporzdzenia do wy-

prawy, sam na czele wojska stan i latem nad ab si zbliy.

Lutycy bronili przez rzek przeprawy, lecz cesarzowi udao si

cz wojska cichaczem przeprowadzi w stron, gdzie wymi-

nwszy strae nieprzyjacielskie, wojsko przebywszy rzek, cae-

mu obozowi przepraw uatwio. Teraz dopiero wojsko cesarskie

poczo pali i niszczy wszystko, co spotykao po drodze, z wy-

jtkiem miejsc niezdobytych, w których Lutycy trzymali si m-
nie. Sam cesarz Konrad II podejmywa trudy niezmierne, zaw-

sze na przodzie, wznieca zapa swych wojowników, brnc po

pas w wod, sowem i czynem zachca ich do zwycienia prze-

szkód w botnistej miejscowoci. Niestety, wszelkie usiowania

do niczego nie posuyy. Cesarz zniszczy tylko bezbronne oko-

lice, ale ani jednego grodu nie zdoby i z niczem do domu od-

szed.'--) Z tego powodu godno cesarska i potga pastwa

Niemieckiego mocno ucierpiay. Niepomylno wyprawy roku

1035 wypado koniecznie naprawi. Cesarz znowu przygotowy-

wa si rok cay do wojny i latem r. 1036 ruszy do kraju Luty-

ków. Ale i w tym razie powodzenie mia niewielkie, bo o a-

dnem zwyciztwie, ani o zdobyciu grodu warownego kronikarze

ówczeni nie wzmiankuj wcale. Cesarzowi udao si tylko „z a-

ski boskiej" otrzyma zakadników, duo pienidzy i w pokoju

do domu wróci.-") Obie strony, znudzone wojn kilkuletni, za-

21) Annal. Hildesh. a. 1035. Tempore uadragesimali urbs Wirbini a Liu-

tiziis capitur, et praesidium Daedi comitis captivum deducitur. Iraperator — pente-

costen Bavenberg egit. Unde expeditionem suam in Liutizios serio mandavit. M. G.

V, 100.

22) Annal, Hildesh. a. 1035. Imperator cum validissimo exercilu regionem

Liutiziorum intravit; quam longe lateue incendiis et populationibus devastavit. (M. G.

V, 100). Heriman. Augiens. 1035. Imperator vi transito Albiae flumine provinciam

eorum (i. e. Luitiziorum) ingrediens late vastat. (M. G.jYII, 122). Szczegóowo o tej

wyprawie Wippo, 33. M. G. KIII, 271.

23) Annal. Hildesh. a. 1036. Acstivo tempore imperator regionem Liutizio-

rum cum esercitu intravit. Sed Dei gralia omnibus pio suo velle dispositis, acceptis
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dowolniy si zapewnieniem rozejmu, potrzebnego cesarzowi dla

zachowania jego powagi, a Lutykóm dla odpoczynku i zebrania

si z siami do dalszego oporu, albowiem Sowianie doskonale

wiedzieli, e Niemcy nie przestan wdziera si do Sowiaszczy-

zny, jeli nie spotkaj takiej przeszkody, którejby pokona nie

byli w stanie.

Takim sposobem w r. 1036, kiedy w Polsce, po ustpieniu

królowej Ryxy i syna jej Kazimirza I za granic, wszczo si

straszne zaburzenie, u Sowian zaodrzaskich nastpi spokój, go-

towanie si do cikiej walki, której w niedalekiej przyszoci, jak

Lutykóm, tak Obodrytóm i ssiadom icli Ranom spodziewa si

wypadao.

obsidibus et innumerabili pecunia, in pace remeavit. (M. G. V, [oo). — Heriman.

Augien. a. 1036. Leutizi Sclavi imperatori vectigales facti. (M. G. VII, 122),



DZIA IV.

Dzieje polityczne i stosunki zewntrzne od poo-
Avy XI w. a do upadku niepodlegoci So^Arian

zaodrzaskich (1036—1171).

§ 60.

Spózawodnictwo Polski z Czechami v/ XI w.

I. Brak midzy Sowianami jednoci i zgody.

Rozwaajc dzieje Sowian pónocno-zachodnich w XI w.,

uderza brak pomidzy nimi porozumienia do wspólnego oporu

Niemcom, którzy w tym czasie nie skrywali bynajmniej zamiaru

ujarzmienia Sowian zaodrzaskich, zhodowania Czech i zepchni-

cia Polski na podrzdne stanowisko. Tymczasem Sowianie, jak-

by nie pojmujc zamiaru wrogów, spieraj si i walcz pomi-

dzy sob, a nawet staj po stronie Niemców przeciw wasnym

braciom. Wypadki bolesne, zgubne • dla caej Sowiaszczyzny,

moe i niejasno pojmywane byy w XI w., kiedy interesy dy-

nastyczne i religijne stawiano wyej nad przyszo narodów. Dzi,

po upywie omiu wieków, patrzc na czyny przodków naszych

spokojnie, winnimy rozway bezstronnie stosunki Sowian wza-

jemne, a szczególnie Polaków z Czechami, tudzie zachowanie si

dwóch ostatnich ludów wzgldem Niemców, bo od tego los reszty

pobratymców zalea.

Po upadku wadzy polskiej midzy Odr aab (1032— 1036),

Sowiaszczyzna pónocno-zachodnia znalaza si w takich samych
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stosunkach terrytoryalnych i politycznych do Niemiec, w jakich

bya w pocztku XI w., t. j. przed wyprawa Bolesawa Chro-

brego nad ab w r. 1002. Obodryci i Lutycy wytrwale bronili

ziem swych od napadów Niemców; uyczanie i Milczanie, pod

zarzdem margrafów misznieskiego i wschodniego, weszli do

skadu pastwa Niemieckiego; Rany i Pomorzanie, zawdzicza-

jc nieprzystpnej, w oddaleniu od Niemców pooonej miejsco-

woci, cieszyli si pokojem; Czechy po dawnemu hodujc kró-

lowi niemieckiemu, posiaday niezaleno wewntrzn i wzmo-

cniy si przyczeniem Morawii (roku 1029); Polska od nikogo

niezalena, utrzymaa za Odr dawniejsz posiado sw ziemi

Lubuszk; Niemcy za, posiadszy uyce i Alilsko, nic nie stra-

cili i nie zyskali nad to, czem do roku 1002 wadali. Na pozór

wszystko wracao do dawnego stanu, jak byo przed wojn z Bo-

lesawem Chrobrym. W gruncie rzeczy zaszy jednak ogromne

zmiany.

Bolesaw, spotkawszy ze strony Czechów i Lutyków prze-

szkody do poczenia Sowian pónocno-zachodnich w jedno po-

tne pastwo Sowiaskie, zdoa jednak poczy z Polsk lsk,

Chrobacy, Pomorze wschodnie i jSIazowsze, zla jednoplemienne

ludy w jeden naród, zorganizowa wreszcie pastwo tak potne,

e nawet po oderwaniu od niego jMorawii, Sowaczyzny, uyc,
ziemi jMilczanów i grodów Czerwieskich, pastwo to, posiadajce

obszaru 4000 mil kwadr, z gór, przewyszao we troje obszar

Czech z Alorawami. Mocna organizacya wojenna i administra-

cyjna, tudzie dbao i sprawiedliwo Bolesawa czyy ludy

jego nierozerwanym wzem w jeden wielki naród, któremu m-
dre rzdy wiekopomnego króla, zapewniay postp po drodze cy-

wilizacyi zachodniej. wiat o tern wiedzia. Polska od razu zaja

stanowisko powane w szeregu pastw chrzeciaskich: syna
wysok czci mczennika . Wojciecha, gorliwoci w szerzeniu

chrzeciastwa, bogactwem kraju, wietnoci dworu panujcego

monarchy, bitnem rycerstwem i sawnemi zwyciztwami podczas

uporczywej walki z cesarstwem. Wreszcie, miaa duchown hie-

29*
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rarchij niezalen od niemieckiej, nie pacia daniny cesarstwu

i nigdy do adnej lennoci nil<omu nie poczuwaa si. Chwilowe

osabienie Polski za IMieczysawa II podawao nieprzyjacioom jej

mono oderwania pograniczny cVi ziem, podnosi krzyki z po-

wodu koronacyi ISIieczysawa II, utyskiwa, e podobny czyn jest

pokrzywdzeniem cesarstwa, napada i lupiey Polsk, ale roz-

wali j nie byo sposobu. Pojmujc to cesarz Konrad II zado-

wolni si oderwaniem od Polski ziem, posiadanych nigdy przez

margrafów, ale o zdobycie innych posiadoci polskich nie po-

kusi si nawet. Polska w osabieniu bya jeszcze pastwem wiel-

kiem, posiadajcem lud bitny, due zasoby materyalne, oczeku-

jce, aby je silna rka uya na korzy cywilizacyi i potgi

pastwa, niezaleno za polityczna zapewniaa rozwój w duchu

narodowym, tudzie mono czenia pod rzdem Piastów po-

krewnych ludów.

Szybki wzrost Polski spycha Czechy na podrzdne miejsce.

Rola panujcych ksit zmienia si. Przemysowcy, straciwszy

pierwszorzdne stanowisko, jakie w X wieku zajmywali w So-

wiaszczynie, czuli si ponionymi, trzymali si polityki cesar-

skiej, lecz przez to ani od trybutu królowi niemieckiemu nie wy-

zwolili si, ani hierarchii duchownej od zalenoci niemieckiej nie

wyswobodzili, a raz stanwszy wrogo przeciw Polakom, musieli

trzyma si dalej polityki niemieckiej, w nadziei, e moe si^

uda im z czasem cz zdobyczy Bolesawa Chrobrego odebra.

Piastowicze za, przypominajc nieprzyjazne usposobienie ku nim

ksit czeskich, wspólne ich z Niemcami do Polski wyprawy,,

oderwanie Morawii, intrygi ksicia Brzetysawa w buncie Bez-

braima, nie mogli ywi dla nich przyjani. Dwie dynastyje so-

wiaskie stany przeciw siebie. Przyszo pokrewnych ludów

zachmurzya siei
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2. Napad Brzetysawa I na Polsk (r. 1038—1039). Interwencya Hen-

ryka III na korzy Kazimirza I. Powrót Kazimirza I do Polski (1039).

Brzetysaw upokorzony, lennik cesarski.

Kiedy podstpem uwiziony, przez cesarza Konrada II w ro-

ku 1032 Oldrzyk zostawa w niewoli niemieckiej,^) Czechami rz-

dzi syn jego Brzetysaw. Wkrótce jednak Oldrzyk zosta uwol-

niony (14 Kwietnia 1034) z obowizaniem, aby wadze sw po-

dzieli z Jaromirem, zwolennikiem cesarza. Lecz Oldrzyk, nie

mylc spenia zobowizania wymoonego przymusem, kaza

Jaromira olepi, a stronnika czeskiego Brzetysawa wygna
z kraju.-) Konrad II, zajty wojn burgundzk, nie mia czasu

w sprawy czeskie wdawa si, lecz syn jego Henryk, ten sam,

który wcign Brzetysawa w sida polityki niemieckiej, ujrzawszy

go na wygnaniu, zapali sie dz okaza pomoc prozelicie swe-

mu, wyprawi si niezwocznie z wojskiem do Czeci i wracaj-

cemu z Burgundy! ojcu cliwali si, e w dwócli bitwaci pokona

Oldrzyka z jego stronnikami.-^) Ile w tej przechwace byo pra-

wdy nie wiemy, ale niewtpliwie, e okoo tego czasu Brzety-

saw pogodzi si z ojcem i by mu wiernym a do mierci jego

(1037). Troch póniej, gdy ksi Jaromir by zamordowany

przez Kochana starost Wrszowców, z rodu Przemysowców po-

zosta jedyny m rycerski Brzetysaw, bo syn jego Spitygniew

ledwo kilka lat ycia liczy. Wypadki te zaszy w tym samym

czasie, kiedy po ustpieniu królewicza Kazimirza do Wgier
(1036), w Polsce sroyo si straszne zaburzenie. Brzetysaw za-

mierza skorzysta z tego i koo Czech grupowa ludy so-

wiaskie. Zamiar by dobry, dla Sowiaszczyzny zbawienny

>) Wyej. s. 429 przypisek 32.

*) Annal. Hildesh. a. 1034. Ii^ pascali festivitate Oudalricus Boemiorum dux,

optentu imperatiicis et principum, in gratia de exilio domum redire promeiuit, et du-

catus sui medietatem, sui fratre Germiro medietatem retinente, suscepit. .. Praedictus

Oiidalrichus Boemicus dus, post reversonem fratre caecato filio fugato, item sacramenta

refringens infidelitati institit. Pertz, III, 99.

'!) Vippo 33. w Pertza, XIII, 271,
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i do wykonania w owym czasie by moe nawet moebny, bo

pogrone w anarchij ludy polskie gotowe byy przyj wszel-

kiego monarch, któryby im porzdek i spokój zapewni. A jak

niegdy Bolesaw Chrobry obwoany by królem czeskim w Pra-

dze, tak, by moe, udaoby sie Brzetysawowi królem polskim

w Gnienie obwoanym zosta. Ale dla dopicia podobnego za-

miaru, oprócz zdolnoci i energii, potrzeba byo jeszcze mie
myl uczciw i ludy bratnie miowa tak, jak je kocha Bolesaw

Chrobry. Brzetysaw inaczej postpi.

Achilles czeski, jak go historycy zowi, znany ju z zu-

chw^aego porwania mniszki Judyty z klasztoru szweinfurtskiego,

wsawiony oderwaniem Morawii od Polski i napadem na W-
gry (1030), dowiód czynami niepospolitej energii i zrcznoci

jak w polityce, tak i we wadaniu orem. A gdy zasiad na

tronie czeskim (r. 1038) i zamierzy na Polsk napa, na pierw-

szym wstpie dziko sw pokaza. Gdy bowiem, wedug staro-

ytnego obyczaju, wzywajc lud na wojn ksita czescy roz-

kazywali obnosi po kraju miecz, z oznajmieniem, e kto nie

stanie na rozkaz ksicy, ten mieczem karany bdzie, Brzety-

saw, zamiast miecza, kaza powróz obnosi po kraju.*)

W wiekach rednich wojna bywaa dwojakiego rodzaju:

wypowiedziana i taka tylko moga by zaszczytn, gdy przeci-

wnie wojn niewypowiedzian, potpiano, jako rodzaj rozboju.^)

Zwyczaj ten zapewno nie by Brzetysawowi I nie znany, ale

eby on Polsce wojn wypowiedzia, tego nie dostrzegamy. Prze-

ciwnie, jak niegdy na Morawij i Wgry, tak w r. 1038 napad

na Polsk by rozbójniczy (bellum furtivum) i niespodziewany.

„Na ksztat wciekej burzy", powiada Kozma, „wkroczy ksi
czeski do Polski, niszczc, palc wszystko, pustoszc a do Kra-

kowa, który niespodziewanie ubieg, zabra nagromadzone tam

^) Cosma, w Fontes rerum bohemicarum, II, s. 70. Obacz niniejsz. pracy

T. II, s. 697, przyp. 226.

•'') Wojna wypowiedziana bellum guerratum, czyli guerra guerrata, jak pod-

ówczas nazywano; wojn niewypowiedziana zwano bellum furtivum. M. P. I, 321.
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przez Bolesawa Chrobrego skarby zota i srebra, a sam gród

spali. W nastpnym roku 1039, nie spotykajc nigdzie oporu^

Brzetysaw posuwa sie dalej, niszczy gród po grodzie, a gdy si

zbliy do Gdecza, w którym zgromadzia si okoliczna ludno
z dobytkiem, unikajc zagonów czeskich, przedniejsi obywatele

wyszli przeciw ksiciu czeskiemu ze zot gazk w rku, pro-

szc, aby ich oszczdzi. Brzetysaw kaza wszystkich do Czech

przesiedli. W Gnienie onierze czescy rzucili si do rabunku

kocioów. Brzetysaw i przy boku jego zostajcy biskup pra-

ski Sewer, woleli skarby zabra na korzy ksicia i duchowie-

stwa; umylili wic grabiey nada pozór pobonego uczynku.

Najwiksz witoci i ozdob gnienieskiego kocioa, byy
zwoki . Wojciecha, które z widoków politycznych Brzetysaw

zabra i do Czech wywie postanowi. Ksie i biskup pocili,

modlili si, katechizowali swych wojowników, stanowili przepisy

o obchodzeniu dni witecznych, o zachowaniu przepisów ywota

chrzeciaskiego i t. d.**) Po takich dopiero ceremonijach, roze-

brali grób, zabrali zwoki mczennika dla odwiezienia do Pragi,

ale przytem nie zaniedbali zabra wszystko, co znaleli w ko-

ciele i w grobach." „Ksie i biskup wyklinali zbrodniarzy, ale

sami si skalali naj obrzydliwsz, bo witokradzk zbrodni." ')

Zasiedziawszy si dugo w Gnienie, bo a do polowy lata

^^1039), Brzetysaw ruszy do domu, nadajc powrotowi pozór

wyprawy witej. Pod koniec Sierpnia, zastpy czeskie stany
pod Prag, i nad r. Rokitnic, midzy Libini, Wysoczanami

i Hlopetynem rozoyy si obozem, majc dopiero nazajutrz

wchodzi do miasta (24 Sierpnia). Naprzeciw wyroio si mnó-

stwo ludu i duchowiestwo stolicy. Na czele pochodu postpywali

sam ksi Brzetysaw i biskup Sewer, niosc szcztki . Woj-

ciecha, za nimi opaci ze witemi komi piciu braci mczenni-

ków, pozabijanych w puszczy bieniszewskiej (r. 1003), za nimi

•*) Cosma, w Fontes rer. boli. II, take w Ireczka, Codex juris, I.

') Bartoszewicz, Hist. Pierw. Polski. T. II, s. 332.
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arcypresbiter ze zwokami biskupa Radyma, potem dwunastu

ksiy dwigali wielki krzy zloty, podarowany przez Bolesa-

wa Chrobrego, trzej inni kapani dwigali zote, drogimi kamie-

niami wysadzane tablice kocielne, za które Bolesaw da 300 fun-

tów zota, a na stu z gór wozach wieziono dzwony, ozdoby ko-

cielne i róne inne upy, nawet ubiory kapaskie. Nakoniec

prowadzono zastp winiów z ptami na rkach, najwicej sa-

mych Gdeczan, pomidzy którymi by pradziad kronikarza Kozmy,

kapan.*)

Po odejciu Brzetyslawa, zburzone przez niego Pozna

i Gniezno w gruzach leay; mieszkacy pouciekali do Masawa

za Wis, a grody dugo pustkami stay, tak e w kocioach

. Wojciecha mczennika i . Piotra apostoa ,.dziki zwierz po-

sa legowiska swoje".^)

Znaczc lady pobytu w Polsce poog, grabie i wito-
kradztwem, Brzetysaw dowiód, e nie o podniesienie idei Bole-

sawowej poczenia Sowian, lecz wprost o grabiey myla. Po-

wróci do Czech wzbogacony niezmiernemi lupami, zatrzyma

lsk, a reszt odartej Polski rzuci, bo pozna, e siami swemi

nie zdoa jej utrzyma, a na dobrowolne pod jego wadz po-
czenie ludów polskich upieca i burzyciel rozlicza nie móg.

Zrabowawszy Polsk nieubagany wróg Piastowiczów, Brze-

tysaw pocz ciga królewicza Kazimirza, moe przez nienawi

do ojca jego Mieczysawa II, lub pewniej w celach politycznych,

eby usun od tronu polskiego ostatniego z rodu Piastów.

Zada wic od nastpcy Stefana I króla Piotra Weneta, aby

mu Kazimirza wyda, lecz Piotr z oburzeniem odrzuci podobne

*) Osiedlajc Gdeczanów w Czechach r. 1039, ksie Brzetysaw: dat eis

partem silvae, que vocatur Cirnin, non modicam, constituens eis unum ex ipsis prae-

fectum et judicem, et decernit, ut sub leg, quam in Polonia habuerant, tam ipsi,

quam eorum posteri in sempiternum vivant. Cosma. — lad pobytu owych Gdecza-

nów pozosta dotd we wsiach Hedczany i Hedeczko, nalecych do pastwa Chrzyc-

kiego, w obwodzie Rakownickim. Porów. Erben. Regesta, s. 42.

8j Gallus I, c. 19.
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wymaganie.^) Kazimirz jednak, obawiajc sie zasadzki wroga,

opuci Wgry i uda si do Niemiec (1039), gdzie matka jego

Ryksa posiadaa obszerne dobra w okolicach Koburga i Salfel-

du, w upie Orlej u wierzchowin rzeki Solawy, tudzie nad rzek

MozelJ^*)

Skargi Ryksy i Kazimirza na postpki Brzetysawa w Pol-

sce, wywoay zgorszenie w wiecie chrzeciaskim. Protektor

jego Konrad II ju nie y {-f 1039), ^ nowy cesarz Henryk III,

patrzc na ksicia czeskiego jak na lennika swego, poczyta mu
za win, e bez pozwolenia cesarskiego, po zbójecku na Polsk

napad. Silniejsz jeszcze pobudk do gniewu cesarza posuyy
skarby, którymi si Brzetysaw z grabiey polskich wzbogaci

i przez osabienie Polski w potg wzrasta, a tymczasem poli-

tyka cesarska nie dopuszczaa wzmocnienia jednego pastwa

sowiaskiego z osabieniem drugiego, lecz dya do tego, aby

je róni i w niemocy trzyma.^') W tym najbardziej celu Hen-

ryk III, posunwszy wojsko swe do granic czeskich, kiedy Brze-

tysaw upiey 1 jeszcze w Polsce, zada od niego, aby mu od-

da w rkojmi syna swego Spitygniewa i po dawnemu paci

trybut roczny 500 marek i 120 woówJ-) Brzetysaw zgodzi si

na to, ale gdy mu cesarz kaza zwróci ziemie polskie i upy,

o których krce w Niemczech wieci powszechn zazdro

wzbudzay, Brzetysaw wykrca si, a w kocu, przewidujc

wojn, wszed w umow z królem wgierskim Piotrem, ^^) prze-

ciw któremu gotowao si do powstania stronnictwo narodowe

madjarskie. Cesarz z dwóch stron postanowi na Czechy ude-

rzy. Sam, na czele Bawarów, przedziera si przez Szumawy,

a z pónocy margraf misznieski Ekhard II, przez góry Krusz-

cowe, po drodze Jaromirowej do Czech dy (1040). Wyprawa

») Gallus I, c. 18. Si lex antiqua diffinierit, quod Ungarorum rex Bohemo-

rum ducis carcerarius fuerit, faciam, quae rogatis, odpowiedzia Piotr.

10) Mnich bruuwilerski, cap. 21. M. P. I. s. 351— 2.

11) Solowjew, lIoTopia PoccIh. I, s, 209.

12) Wyej, sir. 351,

1*) Palacki, Dejeny I, 307,



— 458 —
nie udaa sie. Henryk III, zamierzajc powetowa straty, stara

sie aby Brzetysawa ze strony Polski przycisn, a poniewa

królewicz Kazimirz rwa sie do ojczyzny, cesarz przyrzek mu,

e dopóty wojn z Brzetysawem prowadzi bdzie, dopóki u-

pieca nie zwróci co do jednego obola, z tego co w Polsce za-

grabi;^*) da Kazimirzowi 500 ludzi zbrojnych i do Polski wy-

prawi'*) (1039).

W nastpnym roku 1041 Henryk III powtórnie napad na

Brzetysawa, pali i niszczy kraj czeski a do Pragi, któr ob-

ieg. Czechowie bronili si mnie, lecz przeciw przemagajc3''m

siom niemieckim, stolicy obroni nie mogli. Pojwszy to biskup

Sewer, zapozwany ju przez zwierzchnika swego arcybiskupa

mogunckiego przed sd za zupieenie kocioów w Polsce^'')

i obawiajc si straci biskupstwo, uciek pokryjomu z Pragi do

obozu Henryka III, przebaga go i do atwiejszego opanowania

stolicy podawa rady.^"j Brzetysaw, zdradzony przez poufnego

doradzc biskupa, uda si do misznieskiego margrafa Ekharda

II i za jego porednictwem uzyska pokój, zobowizawszy si

wypaci cesarzowi trybut zalegy od trzech lat,'*) ulega mu
i zrzec si zdobyczy polskich. Zmuszony uzna si pokornym

sug cesarskim,'^) Brzetysaw I wszed w poczet elektorów nie-

") Cosmas. Mandans per questionarios, ut argentem, quod in Polonia rapue-

rant, nisi infra statutum terminum, usque ad unum obolum sibi raittant, minatur bellum.

15) Gallus I, c. 19; Annalista Saxo. a. 1039: his temporibus Kazimer filius

Miseconis ducis Polanorum reversus in patriam a Polanis libenter suscipitur. —
Porów. Wojciechowskiego o Kazimirzu Mnichu. Pamitnik Akad, Umiejtnoci,

Kraków 1885 T. V, s. 2.

i6j Dudik, Miihrens Gesch. II, 208.

^') Annal, Saxo. a. 1041. Pertz VI, 685. Annal. Altahens. pod r. 1042

powiada, e Sewer obiecywa nawet Henrykowi III wyda Brzetysawa, lecz wiado-

mo ta, wedug historyków, nie zasuguje na zaufanie.

1*; Dux namue Boemicus uantocius se fidei marchionis Eckihardi commi-

tens, humillima satisfactione venit ad regem, offerens censum Boemice terre cum
maxima honorificentia regalium donomm. Posse. Cod. Sax. s. 59 przyp, 368. —
Cosma, ad. a. 1042. Insuper ei promittit mille et quingentas marcas denariorum,

quod erat tributum trium annorum jam praeteritorum.

1^) W poowie Oktobra r. 1041 Brzetysaw, udawszy si do Kegensburga,

na kolanach baga u cesarza Henryka III przebaczenia, zwróci mu ksica cho-
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mieckich, uczszcza na sejmy razem z innymi ksitami rzeszy,

wcign Czeciy w sfer polityki niemieckiej, a w wynagrodze-

nie mia chyba t pociech, e lska i upów polskich Kazimi-

rzowi nie zwraca.

3. Zaburzenia w Wgrzech. Kazimipz I przywraca pokój w Polsce (1040
do 1047). Sprawy wgierskie róni Kazimirza I z Henrykiem III i Brze-

tysawem I. lsk powraca do Polski (1054). Seniorat w Czechach usta-^

nowiony (r. 1055). Zgon Brzetysawa r. 1055. Kazimirza I r. 1058.

Jednoczenie prawie ze skoczeniem wojny Brzetysawa I

z Henrykiem III, (1041), w Wgrzech poczy si zaburzenia,

majce na dugi czas poróni polityk Polski i Czech, gdy bo-

wiem w sprawach wgierskich królowie polscy mogli postpy-

wa niezalenie od nikogo i dziaa stosownie do interesów na-

rodu swego, ksita czescy, zostawszy sprzymierzecami i wa-

salami królów niemieckich, musieli sta po ich stronie, pomaga
do wzrostu ich potgi, ze szkod reszty Sowiaszczyzny.— Przy-

patrzmy si tym stosunkom bliej.

Panujcy w Wgrzech po Stefanie I król Piotr Wenecya-
nin, (1039— 1046) w duszy Niemiec, tyranizowa naród. Syno-

wie Stefana I Lewenta, Bela i Andrzej-^) schronili si w Polsce,

a tymczasem m siostry Stefana I Sarolty Aba, stanwszy na

czele stronnictwa narodowego, wojn z Piotrem rozpocz, (1041).

Wygnany z Wgier Piotr szuka pomocy u Henryka III, który

ragiew czeska i wedug Kozmy, zawoa: „O Panie! czegó wicej od nas dasz?
Wszak ziemia nasza jest twoja ziemia i my twoimi jestemy" (Nostra terra tua est camera,,

nosue tui sumus et tui esse cupimus). Cesarz okaza sie askawszym ni sie spodziewali

przytomni panowie. Zwróci Brzetyslawowi nie tylko Czechy i Morawy, lecz wedug
Annal. Altahens, puci mu lsk na prawie lennem. Mylno podobnej wiadomoci da-

wno ju postrzeono. Nie móg cesarz dawa tego, czego sam nie posiada. Wreszcie,

Brzetysaw póniej sam zwróci Kazimirzowi lsk za roczn opat, czegoby zape-

wne nie zrobi, gdyby mia ten kraj jako lenno posiada.

-*) Keza i Turocz pomidzy synami Stefanowymi wymieniaj Andrzeja. Tym-
czasem kronika Wgiersko-Polska zamiast Andrzeja wzmiankuje Piotra, a Lambert
heresfeldski (u Pertza V, s. i6i) nazywa Bel krewnym tylko Andrzeja, nie bratem.

Bielowski, M. P. I, s. 511. Zatrzymujemy tu imi Andrzeja, jako przez historyków

powszechnie przyjte.
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wyprawiwszy si do Wgier w r. 1042, pobi na granicy woj-

ska Aby i dalej posuwa si po prawej stronie Dunaju, lecz

Avielkie rozlewy wód postp jego wstrzymyway. Sprzymierze-

niec Henryka 111, Brzetysaw I, szed tymczasem po lewej stro-

nie Dunaju, przez górzyste miejscowoci, w których jazda mad-

jarska nie moga by straszn.-')

"W pocztku Wrzenia (1042), wojska cesarskie spaliy

Haimburg i Presburg; Aba dwa razy pobity pod Granem, caa

cz zachodnia Wgier u stóp cesarskich, Aba umkn za Ci-

s ; Piotr do wadzy wróci. Ale stronnictwo narodowe madjar-

skie, zamierzajc podnie pogastwo i cudzoziemców z kraju

Avygna, bunt podnioso. Piotr utrzyma si nie móg. Aba

chcia si koronowa na króla, lecz biskup ksanadzki Gerard

zorzeczy mu i koronacyi odmów. Henryk III wspierajc Pio-

tra, wyprawi si w odziach po Dunaju,--) doszed do Rabnicy,

która pod miastem Raab do Dunaju wpada. -^) Aba upokorzy si,

przyrzek zachodni cz pastwa sw-ego od r. Wyszawy (Fischi)

a do Morawy i Litawy, któr Stefan I odj Niemcom za cesa-

rza Henryka II, zwróci, szkody wynagrodzi, winiów oswobodzi,

prawa Gizeli wdowy po Stefanie I uszanowa, znaczn summ za-

paci, nawet lud swój cesarzo\vi podda, proszc o jedno tylko,

aby osobicie nie by zmuszony przed cesarzem stan,-^) bo to

by poderwao ku niemu zaufanie ludu (1043). Pokój z obu stron

przysig potwierdzony, cesarz powróci do domu, lecz Aba

przyrzecze nie speni i w pocztku r. 1044, now wojn rozpo-

cz. Henryk III popieszy z niewielkiem wojskiem^^) na po-

moc Piotrowi, doszed do Rabnicy jak w poprzednim, roku, zwy-

i

-') Aventiui, Annales Bojorum, edit. Basileae 1580, lib. V, p. 412.

--) Annal. Sangal, major, ad a. 1043. Pertz I, 84.

-^) Awentin w Annales Bojorum, s. 412, rzek te nazywa „Rabinissa".

-*) Wszystko wedug Awentina Annal. Bojorum, lib, V s. 413.

20; Annal. Hildesheim, a. 1044. Pertz III, 104. Rodulfi Historia, lib. 5,

Pertz VII, 70 ,.non erant in exercitu illius (Heinrici) plus quam se.\ millia viro-

rum."
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ciko dotar do Biaogrodu (Sthulweisenburga), odda Wgry
w doywotnia lenno Piotrowi, jakby niemieck krain.-^) Aba
uciek za Cis, lecz schwytany i przed Piotra stawiony, city

zosta.-') Niemcy tryumfowali. Wkrótce potem posowie Piotra

donieli Henrykowi III, e Piotr nie tylko nie posiada zaufania

w narodzie, lecz e naród wpad w bawociwalstwo. Henryk III po-

pieszy do Wgier, Piotr go spotka w Granie, razem objeciai

gówne miasta. Piotr wrczy uroczycie Henrykowi dzid swa.

zot i otrzyma j napowrót w doywocie, jako lenno niemie-

ck.-'') Zostawao jeszcze jeden krok zrobi, aby Wgry w ce-

sarskie dobra zamieni. Madjary zoci przeciw Niemcom za-

wrzeli (r. 1046). Zjawi si Andrzej i Lewenta z Polski przy-

bieg. Bela w Polsce pozosta.-^) Piotr tyranizowa, wiesza, ole-

pia, wzburzenie rozarza, nakoniec ratowa si ucieczk , lecz

pojmany, olepiony i otrzebiony,-"*^) w gb Wgier z on wy-

sany, y jeszcze rok. Lewenta wkrótce po upadku Piotra umar

(1047), panowa Andrzej, któremu za warunek postawiono, aby

cze dawnym bogom przywróci. „Poczto goli gowy, zosta-

wujc po bokach zwyczajem pogaskim kosy, ywi si misem
koskiem, cze demonom oddawa i róne obrzydliwoci wy-

rzdza". ''') Kocioy zburzono, ksiy i innych chrzecian zabi-

jano, biskup Gerard wóczni przebity i ze skay w przepa

strcony,^-) pogastwo zagrozio zniszczeniem pocztl<ów cywili-

zacyi chrzeciaskiej. Król Andrzej poj, e tak zosta nie mo-

e, wyprawi do Henryka III poselstwo, przyrzekajc mu trybut

roczny i posuszestwo, jeli uzna go królem. Cesarz Henryk III

"^) Heriman. Au<jien. a. 1044. FerU V, 124. Annal. Sangal. major. a. 1044.

Pertz I. 85.

2') Aventini, Annal. Kojoium, lit. V p. 416.

2») Ibidem, p. 418.

29) Kronika Wgiersko-Polska. Bielowski, Mon. Pol. I, 513.

"<') Aventini, Annal. Bojor. s. 420. Petrus... ad Albam regiam traductus,

oculos, genitalia ferro amisit: ex vulnereque et plaga obiit.

!") Mailath, Geschichte der Magyaren I, 61.

^^j Aventini, Annal. Bojorum, p. 420.
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Av tym czasie pieszy do Rzymu na koronacyj (1047); sprawa

midzy nim i Andrzejem zacigna si a do r. 1050.

W cigu tych zaburze wgierskicli (1041— 1047), Polska

Da uboczu staa. Kazimirz I zajty przywróceniem porzdku, po

zniszczeniach dokonanych przez Brzetysawa (1039), walk z Ma-

sawem i Pomorzanami a do roku 1047, nie móg miesza si

Av sprawy wgierskie. Udzielenie jednak przytuku w Polsce

svnóm Stefana I niepodobao si Henrykowi III i sprzymierze-

cowi jego Brzetysawowi I. A gdy w r. 1050 Niemcy rozpoczli

now wojn z Wgrami, podejrzywano w zmowie z nimi Kazi-

mirza I, który pojwszy za on siostr ksicia kijowskiego Ja-

rosawa I, „ksiniczk arcyposan",-^-'^) czu si bezpiecznym ze

strony Rusi i o powrócenie Polsce lska zamyla, tem bar-

dziej, e móg liczy na poparcie króla Andrzeja, z którym w po-

krewiestwie zostawa. Obawiajc si o utrat lska, Brzety-

saw trzyma si mocno cesarza, a ten, bronic swego wasala,

zagrozi wojn Kazimirzowi. Musia wic Kazimirz przez posel-

stwo do cesarza wyprawione usprawiedliwi si •^^) i posiki na

wojn wgiersk przyobieca. Jako, gdy si rozpocza wojna

z Wgrami (1051) i Brzetysaw z wojskiem pod Presburg ru-

szy, w obozie cesarskim znalazy si polskie posiki, '^•^) którym

Avypado trudn przepraw przez Rabnic zdobywa. ^'^) Posiki

te byy konieczn ze strony Kazimirza ofiar, dla zapewnienia

Polsce pokoju i odzyskania lska, którego Brzetysaw I zwró-

ci nie chcia.

'•') Gallus s. I 19 ..cum magnis tlivitiis."

"*) Aventini, An. Bojor. 423: Rumor erat Cathomarum Polonorum regulum

Silesiam, ab Augusto Boiemio praesidi datam, armis affectare. Cathomarus ubi ist

haec accepit, ad imperatorem venit, rumorem de se temere natum coarguit. Caesar

excusatum eum habuit, domumque redire iussit.

='•'} Aventin. 1. c, 423. Imperator cum valida Francorum, Gallorum, Polo-

norum, Longobardorum, Yenedorum, Suevorum, Saxonum manu, Pannoniam austra-

lem Ungariae partem, terrestri itinere, absque carurcis, . . . inuaudit.

"") Aventin. 1. c. 424. Ubi ad Rabinisae fluminis pontem . . . peruentum est,

hostes trajectu amnis nostros arcent. Quidam Burgundionum, Saxonum et Polono-

rum flumen non sine periculo tranant. .

.
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Póniej dopiero Brzetysaw, czujc sie ociaym i obawia-

jc si o przyszo pastwa Czeskiego, tudzie potomstwa swe-

go, ujrza si zmuszonym stosunki ze z Polsk zaatwi. Zje-

cha si on z Kazimirzem w Kwedlinburgu (1054), gdzie cesarz

Henryk III godzi ksit nieprzyjació,^') W tyme czasie, we-

dug Kozmy, nastpio zwrócenie Polsce lska, z warunkiem

opaty ksiciu czeskiemu i jego nastpcom rocznie 500 marek

srebra i 30 marek zota. '^^) Czy nastpia zgoda na to Kazimi-

rza, z pewnoci nie wiemy, ^^) ale sam fakt podobnej propozycyi

w niekorzystnem wietle przedstawia ksicia czeskiego. Zamiast

zagodzenia stosunków z ograbionym przez siebie, trzy razy po-

tniejszym ssiadem, Brzetysaw zamierza zobowiza ssiada

tego do wieczystego haraczu, czem jasno dowiód nadzwyczajn

chciwo, ale przytem i brak zmysu politycznego. Nie dziw

wic, e stosunki Polski do Czech, po zwróceniu lska (r, 1054)

byy mocno napite, w póniejszym za czasie wywoay szereg

wojen pomidzy bratnimi narodami, ze szkod reszty Sowian.

Zaatwiwszy spraw o lsk, Brzetysaw czujc si bezpie-

cznym ze strony Polski, zamierza przedsiwzi trzeci wypra-

w do Wgier, gdzie rozdranienie midzy stronnictwami wrzao

jeszcze. Popieszy wic z Kwedlinburga do Alorawii, lecz w Chru-

dimie mocno zachorowa,^") (w kocu r. 1054). Przewidujc zbli-

') Aventin. lib. V, p. 426: Caesar . . . quinquagenalia Quintlenburgii cele-

brat, ubi Boiemum ac Polonicum ducem, veteres invicem inimicos, in gratiam redi-

git, reconciliatosue domum dimittit.

'**) Cosma, s. a. 1054: Urbs Yratislai et aliae civitates a duce Bretislao red-

ditae sunt Polonis ea conditione, ut quam sibi, tam suis successoribus quinquagen-

tas inarcas argenti et XXX auri annuatim solverent,

•"•) Za Kozm powysz wiadomo powtórzyli póniejsi pisarze, ale w nie-

mieckich i polskich ródach wzmianki o trybucie nie ma. Wszake, przy pomylnej

okolicznoci ksita czescy przypominali, e im trybut naley, mianowicie w roku

1093, 1099, ilio i 1158 chocia nie zawsze z podanym skutkiem. Powiemy o tem

we wlaciwem miejscu,

*") Kozma, wzmiankujc o zamiarze napadu Brzetyslawa na Wgry, przed

mierci r. 1055, powiada: bis victor iam tertia vice proposuerat invadere Panno-

niam, dumquae praecedens suum expectat exercitum, Chrudim in urbe acri pulsa-

tnr aegritudine, quam ut sensit magis magisque ingravescere.
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ajcy sie koniec ywota, Brzetysaw I postanowi uporzdkowa
nastpstwo tronu czeskiego i w tym celu ustanowi seniorat.

Starszy z rodu Przemysowców mia by ksi-
ciem Czeskim, a inni mieli mu podlega 6.") Stoso-

wnie do tego, starszy syn Brzetysawa I, po jego mierci (r, 1055),

Spitygniew II, zosta ksiciem czeskim, a modsi bracia na utrzy-

manie swe mieli wyznaczone w IMorawii udziay: Wratysaw
w Oomucu, Konrad w Znoimie, a Otto w Brnie. Od tych sto-

lic ksita przybierali tytuy, które w niczem nie miay uszczu-

pla powagi ksicia czeskiego. Pity syn Brzetysawa Jaromir,

przeznaczony do stanu duchownego, aby po Sewerze zaj bi-

skupstwo praskie, nie otrzyma udziau.

W cigu kilku nastpnych lat gównie interesujce nas

osoby zeszy ze wiata: cesarz Henryk III -j- 1056, Kazimirz I

-{- 1058, Spitygniew II -j- 106 [. Na tron niemiecki wstpi mao-

letni Henryk IV; w Polsce Bolesaw miay, w Czechach Wra-

tysaw II. Ze zmian monarchów zmieniy si i stosunki po-

lityczne.

4. Bolesaw miay podnosi potg Polski; wprowadza Bel do Wgier
(1061). Wratysaw II z Niemcami popiera w Wgrzech Salomona, Bole-

saw synów Beli (1063—4). Zatargi Bolesawa z Wratysawem II (1068).

Henryk IV wzywa ich do Miszna roku 1071, Bolesaw nie przyjmuje po-

rednictwa.

Uporzdkowana przez Kazimirza I Polska, pod rzdem syna

jego Bolesawa miaego (1058— 1080), powraca na dawniejsze

powane w wiecie stanowisko. Modzieniec rycerskiego ducha,

energiczny, odwany a do zuchwaoci, zamierzajc i w lady

pradziada Chrobrego, przedsiwzi godno królewsk podnie,

dawne posiadoci przodków odzyska, orem zmusi ssiadów

^') Cosma, a. 1055. Qua de re rogo vos per Dominum et obtestor tidei ve-

strae per sacramentum, quatenus inter meos natos sive nepotes sem-

per major natusummum jusetsolium obtineatinprincipatu;
omnesquefratres sui sive qui sunt ortiherilidetribu, sint

sub ejus dominatu.
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do szanowania granic pastwa Polskiego. A e za panowania

jego przypady nieskoczone zamieszki pomidzy ksitami
w Wgrzech i na Rusi, musia wic Bolesaw, w obronie wa-

snych interesów, wdawa si w sprawy ruskie, wgierskie i po-

wikane z niemi sprawy czeskie, nie spuszczajc z uwagi polityki

niemieckiej,' która staraa si szkodzi mu w Wgrzech i róni

z nim Czechów.

Z Wgrami Polska od dawna w przyjaznych stosunkach

zostawaa, — z Czechami przeciwnie. Optani poUtyka niemiecka

ksita czescy jak w pocztku, tak i w drugiej poowie XI w.

pokadali nadziej w cesarzach niemieckicli, stosowali si do ich

polityki, przez co nie mogli by w zgodzie z Polsk, która za-

wsze przeciw Niemcom stawia si ostro. Wspomnienie za gra-

biey Brzetysawa I (1038—9), wymaganie daniny za zwrócenie

lska, tudzie popieranie przez Wratysawa II polityki nie-

mieckiej w Wgrzech, nieprzyjanie przeciw niemu usposobiay

Bolesawa miaego. Dwa najsilniejsze w XI av. pastwa so-

wiaskie Polska i Czechy, paraliujc polityk sw wzajemnie,

uatwiay Niemcom gnbienie Sowian zaodrzaskich. Zwrómy
uwag na wypadki ówczesne.

W r. 1057 na sejmie w Regensburgu Spitygniew II otrzy-

ma cesarskie potwierdzenie na ksicia czeskiego, odby introni-

zacy sw w Pradze i tego dnia wyda edykt zobowizujcy

wszystkich Niemców bogatych i biednych, miejscowych i cudzo-

ziemców opuci w cigu trzech dni Czechy, nie wyczajc na-

wet matki swej Judyty Niemki.^-) Judyta wyjechaa do Wgier,

Wratysaw take do Wgier uciek, a bracia ksicia Otto i Kon-

rad wezwani do Pragi, otrzymali urzdy: pierwszy wielkiego

owczego, drugi wielkiego kuchmistrza. IMorawija utona w worku

Spitygniewa II. Bawic w Wgrzech, Wratysaw po mierci

pierwszej ony swej oeni si z Adelaid, córk króla Andrzeja,

pogodzi si z Spitygniewem II i otrzyma udzia w Morawii. Ale

^2) Cosma, lib. II, a. 1055. Pertz. M. G. IX. 76.

Tom m. 30
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wprzód jeszcze Henryk III, przed sw mierci (1056), porozu-

miewa sio z królem Andrzejem o wydanie jednej ze swych có-

rek za nastpc tronu wgierskiego Salomona. Stronnictwo mad-

jarskie uwaao to za zamiar poddania Wgier pod wadz nie-

mieck i porónio cliorego Andrzeja z bratem jego Bel. An-

drzej popieszy z wyznaczeniem bratu osobnego ksistwa, mniema,

e niebezpieczestwo usun, syna swego Salomona, dzieclco jesz-

cze, ukoronowa (r. 1057)^'^) i dalsze ukady o maestwo syna

z córk cesarsk prowadzi. W r, 1058 matka i opiekunka ma-

oletniego cesarza Henryka IV, Agnesa, zbliywszy si do gra-

nic wgierskicli, zawara z Andrzejem formaln umow o wyda-

nie swej córki-'*) za Salomona.^'') Tym sposobem Wratysaw II

wszed w pokrewiestwo z Henrykiem IV.

Umowa o zwizek maeski króla Salomona z siostr

cesarza Henryka IV, wzburzya IMadjarów, Ictórzy na Bel oczy

zwrócili. Andrzej zamierzy zama opozycyj. Bela z dziemi

powtórnie uciek do Polski, znalaz u Bolesawa miaego aska-

we przyjcie i pomoc. Andrzej, przewidujc burz, wyprawi

on sw, syna i skarby do margrafa austryackiego Ernesta (r.

1060). Agnesa obiecaa mu pomoc i do wyprawy w r. 1061 we-

zwaa margrafów Wilhelma turyngskiego i Ernesta austryackie-

go, biskupa yczaskiego i ksicia Spitygniewa 11,^*) lecz ostatni

•*^) Chronicon Posoniens, ad. a. 1057, Keza, Gsta Hunnorum et Hungaro-

rum, w Endlichera Monum. Arpadiana, s. 116.

•**) Jak si narzeczona Salomona zwaa po imieniu? Keza, w Endlichera

Mon. Arpad. 115, Turocz II, 44 p. 135; Bertholdi Annales a. 1059 w Pertza VII. 271,

narzeczone Salomona zowi Judyta, a tymczasem u annalistów wgierskich i niektó-

rych niemieckich pisarzy synie ona Zofi. Tak Aventinus, Annal. Bcjor. lib. V, s. 430

powiada: Caesar , . . pace et affinitate confecta (nempe sororem suam Sophiam So-

lomoni Andreae filio despondit) cum matre Augusta^ et Ugris ad fines Ungariae

transitum facit. . . Alteram sororem Juditham Polono duci nuptum collocat. Gdy
jednak wiadomo, e król Wadysaw Herman, po mierci ({- 1085) pierwszej ony
swej Judyty, córki Wratysawa II, oeni si powtórnie (r. 1088) z wdow po Sa-

lomonie, siostr Henryka IV Judyt, wypada, e waciwie narzeczon Salomona

bya nie Zofija, lecz Judyta.

^5) Aventini, An, Bojor. porów. po>\'yszy przypisek.

*'') Lamberti, Annal. a. 1061. Pcrtz VII, 161.
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zmar 28 Stycznia r. 1061. Nastpca jego Wratysaw II, oba-

wiajc sie napadu protektora Beli Bolesawa miaego, musia

swyci granic pilnowa, tern bardziej, e w tym wanie czasia

uciek do Bolesawa brat ksicia czeskiego Jaromir, który, po-

czuwajc si zdolniejszym do rycerskici czynów ni do stanu

duchownego, da wyznaczenia mu dzielnicy. Dwaj znakomici

zbiegi na dworze króla polskiego podali Bolesawowi zrczno
do energicznego wmieszania si w sprawy ssiadów. Z jego

posikami Bela wszed do Wgier, nad Cis pobi na gow An-

drzeja z niemieckimi sojusznikami i opanowa tron. Andrzej

w ucieczce rozdeptany,'*") a tymczasem Bolesaw napadszy na

Morawy, przeszed r. Opaw, obieg pograniczny zamek Gradec,

lecz Wratysaw przygotowan zasadzk, zmusi modzieca króla

do odwrotu.*^) — Jak si dalej toczya wojna, — niewiadomo, ale

pewno, e musiaa skoczy si w r, 10Ó2 lub na pocztku r. 1063,

poniewa w owym czasie Wratysaw II poj za maonk sio-

str Bolesawa Swataw.""') Jaromir zosta w Polsce, a dwaj inni

bracia Wratysawa otrzymali udziay w Morawii: Otton wscio-

dni cz, dogodn dla polowania i wypasów, Konrad za dla

tego, e po niemiecku rozumia, otrzyma cz zacliodni, na-

penion Niemcami.^^)

W Wgrzeci Bela rzdzi rozumnie, z wielk pomylnoci
dla narodu, lecz po dwóci lataci pan,owania zgin od przydu-

szenia upadym budynkiem (f 1063), podobno w^ skutek podst-

pu."'^) Zgon jego now^e zaburzenie wywoa. Henryk IV i Wra-
tysaw II popierali stronnictwo Salomona. Syn Beli Gejza przez

stronnictwo owiadczy cesarzowi zgod sw na ustpienie tronu

^') Turocz Chro Hungarorum II, c. 44.

•**) Gallus I, c. 23, spltawszy wojny Bolesawa miaego z Czechami i Po-
morzanami, tak niejasno wyrazi si o Gradcu, e niektórzy pisarze szukali go na
Pomorzu. Wszake dawno ju objaniono, e tym grodem jest teraniejszy Griitz

kolo Opawy.

*^) Cosma II. ad. a. 1062. M. G. IX. 80.

^•") Ibid.

•''j Thurocz, Chr. Ilnng. 11, 46.

30*.
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Salomonowi, jeli ten da mu lenno, dostateczna dla ksicego
utrzymania sie. •'^'-) Lecz Henryk IV, nie yczc jakiemi bd zo-

bowizaniami krepowa Salomona, we Wrzeniu r. 1063 przed-

siwzi razem z Czechami wypraw do Wgier, W jego przy-

tomnoci Salomon powtórnie ukoronowany zosta w Biaogro-

dzie, oeni si z Judyt, a w Padzierniku caa sprawa bya ju

skoczona. Gejza i Wadysaw znowu umknli do Polski/"^-^) Bo-

lesaw miay i w tym razie nie odmówi im pomocy. Z jego

posikami l-crólewicze wtargnli do Wgier, znaleli poparcie na-

rodu; Salomon zagroony szuka pojednania z nimi. Stana na-

reszcie umowa, moc której Salomon utrzyma si przy wadzy,

a Gejza i Wadysaw otrzymali posiadlocie nad Cis."''')

Powodzenie Bolesawa w Wgrzecli dranio mocno opie-

kunów Henryka IV i sprzymierzeca jego Wratysawa II. Na

pograniczu Polski, Czech i Wgier cige ubijatyki trway. To

nie wojna narodu z narodem lub pastwa z pastwem, lecz u-

pieniczych band pograniczne najazdy. Trenczyn ze strony W-
gier i Gradec ze strony Polski czsto byway placem podobnych

zatargów. Tak si cigno a do mierci biskupa praskiego

Sewera, g Grudnia 1067, po którym biskupem, stosownie do

woli Brzetysawa I, mia zosta Jaromir. Starostowie czescy we-

zwali Jaromira z Polski. Ale Wratysaw, obawiajc si pop-

dliwego charakteru brata, zamierza na biskupa wynie Niemca

Lanca, — a poniewa w tym czasie wojsko czeskie, cignite

na wypraw do Polski, pod Dobeninem obozem leao, Wraty-

6-) Lamberti Annal. a. 1063. Pertz VII, 166.

^^) Aventini, Annal. Bojor, V, 435. Caesar cum Solomone intima Ungaiiae

percurrit. Bela inter haec exlialat animam. Filii ejus Geizo et Ladislaus fugam

capessunt: ex Ungaria in Sarmatiam profugiunt. Caeteri certatim se Caesari dedunt,

(Geizo et Ladislaus), in verba Solomonis jurant, quem caesar Albam regiam dedu-

cit, regemque moro gcntis salutari jubet. Restituto itaque in regno Solomone, pacta-

que Ungaria in Boiariam revertitur. Keza. Clnon. c. 4. w Endlichera M Arp. I. 117.

''*) Aventini, Annal. Bojo. 444. Ungariam in tres partiuntur parles. Una
Geizo et Ladislaus potiuntur, magnique praefecti atque duces nuncupantur, reliquas

rex Salomon rctinuit. Turocz, Chr U. 47.
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saw II rozktiza aby wybory biskupa odbyy sie w obozie. Na
wie o zamiarze ksicia wynie na biskupa cudzoziemca, w obo-

zie zaburzenie tak silne powstao, e Wratysaw musia do Pragi

uciec, a biskupem obrany zosta Jaromir (io68).^-^) Z jakiego

powodu Wratysaw przygotowywa wypraw do Polski, dzieje

o tern milcz, ale by moe Jaromir, podczas siedmioletniego po-

bytu w Polsce, uczyni Bolesawowi miaemu niejakie przyrze-

czenia, albo, co prawdopodobne, ksi czeski clicia skorzysta

z zajcia uwagi i si króla polskiego sprawami Rusi. Wiadomo
bowiem, e po przybyciu do Polski wygnanego z Kijowa w r.

1068 ksicia Izasawa, Bolesaw, przyjwszy go radonie, nie od-

mówi mu, podobnie jalc przed kilku laty ksitom wgierskim,

pomocy, wiosn r. 1069 poprowadzi Izasawa do Kijowa, gdzie

a do Marca r. 1070 pozosta/^") — Zaburzenie podczas elekcyi

Jaromira na biskupa praskiego (r. 1068) wstrzymao na pewien

czas Wratysawa od nieprzyjaznyci przeciw Bolesawowi kro-

ków. Wszake wkrótce potem rozpoczy si pograniczne na-

pady i bójki, a w latach 1070 — 1071 przyszo do wikszej walki

Czechów z Polakami. Do tego zdaje si czasu odnie wypada

walk Wratysawa II z Bolesawem, o której Gallus w nastpny

sposób opowiada. Ksie czeski z ca sw si wojenn przez

pograniczne lene gstwiny wtargn do Polski i na paszczynie

sposobnej do boju obozem stan. Bolesaw popieszywszy na

spotkanie wroga, oskrzydli go i dokoa otoczy. e ju dzie

mia si ku schykowi, a wojsko byo znuone, Bolesaw przez

wysaców oznajmi Czecliom aeby nazajutrz do rozprawy z nim

byli gotowi. — „Szczwany przecie w cliytroci ksi czeski"

^••'') O burzliwych wyborach Jaromira na biskupa, objaniono szczegóowo

wyej, w T. II, str. 504—506.

5'') Nestor pod r. 6577 (1069). Siad Izaslaw na stolcu swoim miesica Maja
dnia 2. I rozoy Polaków po leach; zabijano Polaków tajemnie, i wróci Bole-

saw do Polski, w ziemi swoj. — Gallus I, 23. Ipse quoque, sicut primus Bo-

lezlavus magnus, Ruthenorum Regni caput, urbem Kyyewo praecipuam hostiliter

intravit, ictumue sui ensis in porta auerea signum memoriae dereliuit. Ibi etiam

quendam sui generis Ruthenum, cui pertinebat regnum, in sede regali constituit.
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dal mu zwodnicz odpowied, ,.e jeli chce sie okaza istnym

synem Kazimirza, niech gotów bdzie dnia jutrzejszego na sub
ze strony Czechów zaczeka". — Bolesaw, niepodejrzewajac wy-

biegu, oczekiwa do poowy dnia nastpnego, a nareszcie wia-

domo po obozie gruchna, e nieprzyjaciele nocy poprzedniej

ratowali si ucieczk. Bolesaw natychmiast puci si w pogo

za uciekajcymi Czechami do Morawii, lecz nie zyskawszy nic

wicej nad pochwycenie jeców lub pogrom rozproszeców, wró-

ci zorzeczc swej nieogldnoci.''^)

Pograniczne boje Polaków z Czechami w r. 1070— 107 1 po-

budziy cesarza Henryka IV wzi na si rol rozjemcy stron

wojujcych, aby sprzymierzecowi swemu Wratysawowi II roz-

wiza rce do dziaania przeciw wrogom cesarskim w Niem-

czech. Wezwa wnc w roku 1071 Bolesawa i Wratysawa do

Miszna, zagroziwszy, e tego z nich, kto pierwszy or na prze-

ciwnika podniesie, za nieprzyjaciela swego uwaa bdzie.'"'**) Zna-

jc nieugity charakter i elazn wol Bolesawa miaego, mo-

emy poj, jak nieprzyjemnie na niego podziaa musiao pore-

dnictwo cesarskie na korzy Wratysawa. Bolesaw prawdopo-

dobnie widzia si z Henrykiem IV w Misznie r, 1071/''') ale do

polityki jego nakoni si nie da. Bystry umys króla polsldego

zwróci baczno na zatargi panów saskich z Henrykiem, zamie-

rzy skorzysta z nich, aby stracone za Odr zdobycze Bolesawa

»"j Gallus I, 24.

68) Lambert! Annales, a. 107 1. Inter ducem Polenorum et ducem Beheimo-

rum infestissima dissensio erat. Propter quod eos rex (Henricus) in civitatem Misene

autumnali tempore evocatos, durius corripuit, et ut deinceps suis singuli terminis

contenti essent nec se vicissim temerariis incursionibus lacesserent

sub obtentu regiae majestatis praecepit; aleouiii se hostem et vindicem experlurus

foret, qui prior alteri arma intulisset. Pertz VII, 187.

59) W umowie biskupa raisznieskiego Bennona ze szlachetnym Sowianinem

Borem, o zamianie dóbr, zawartej w r. 107 1 w przytomnoci Henryka IV, w sze-

regu wielu przytomnych wiadków, wzmiankuj sie Wratysaw czeski i „Bolezlaw

Poloniorum dux". Dokument ten, w dwóch odpisach, nieco rónych pomidzy sob,

przechowany dotd w archiwum miejskiem w Drenie i w kapitule misznieskiej

(Meissen), zdaje sie by niesfalszowanym. Porów. Posse, Codex Saxoniae N. 142.
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Chrobrego odzyska. ''''^') Odtd nieprzyjazne usposobienie króla

polskiego do cesarza i sprzymierzeca jego ksicia czeskiego

wyraniej wystpuje.

5. Henryk IV zamierza wojn z Bolesawem (r. 1073). W Wgrzech
Henryk pomaga Salomonowi, Bolesaw Gejzie. Salomon wygnany. Gejza

królem (1075). Henryk ustpuje Wratysawowi uyce (1075). Bolesaw

porozumiewa si z Sasami przeciw Henrykowi, wojuje z Czechami,

przy posikach ruskich (1076), tworzy koalicy, koronuje si (1076),

przywraca Izasawa do wadzy (1077).

Henryk IV, bdc rozgniewanym na Bolesawa miaego
za mieszanie si jego do spraw wgierskich, tudzie za napady

na Wratysawa,''^) zamierza w r. 1073 wypraw do Polski, lecz

*<•) Wedug redniowiekowych, niemieckich dziejopisów, w r. 107 1 stana

ugoda, czytana przez radzców cesarskich w liociele misznieskim, moc Ictórej dolne

uyce miay zosta przy Bolesawie, a ziemia Milczanów (górne uyce) przy

Wratyslawie II. A consiliariis Henrici IV imp. in templo Misnensi recitata compo-

sitio inter Boleslaum Audacem Poloniae regem, et Wratislaum Bohemiae ducem inde-

que superior haec regio ad Bohemos rediit (a. 107 1). Christof. Manlius gorlicensis Pa-

tricius. apud Hoffmann. Scriptores rerum lusaticarum T. I p. 179. Z tych sów Man-

liusza wnieby naleao, e caa „Luzacya" (tj. dolne i górne Luyce) naleaa do

Polski przed r. 1071, o czem on prawi szeroko, powoujc si na Kureusza (De

nominibus Silesiacis), patrz Hoffmanna Scriptores T. I p. 226— 230.— Przecz temu

jednak wypadki, albowiem po ustpieniu zdobyczy Bolesawa za Odr, przez Mie-

czysawa II w r. 1032— 1034, Polska w takiem osabieniu zostawaa, e a do Bo-

lesawa miaego o odzyskaniu dawnych posiadoci za Odr ani myli moga.

Dopiero Bolesaw miay, poskromiwszy zewntrznych wrogów, móg wznowi

prawa swe do Luyc, zostajcych w posiadaniu margrafów. I tak: Luyce, ust-

pione krewnemu Mieczysawa II Ditrykowi, zamordowanemu 14 Novembra 1034

przez zbójców podesanych od margrafa misznieskiego Ekharda II, przeszy pod

zarzd Ditrykowego syna margrafa Dedi, który zbuntowawszy si przeciw Henry-

kowi IV, osadzony by w wizieniu (r. 1069), oswobodzony, znowu buntownik, lecz

w r. 1074 pojedna si z cesarzem ostatecznie. — Co do ziemi Milczaskiej, oder-

wanej od Polski w r. 1034— 103^, to ta zostawaa pod rzdem margrafa misznie-

skiego Ekharda II, a do zamordowania go w r. 1046. Po nim rzdzi Wilhelm

z domu Weimar-Orlamiinde 1046— 1062, brat jego Otto 1062—1067, potem z domu

Brunwikskiego Ekbert I 1067— 1068, po nim syn jego Ekbert II, modzieniec do

ora niezdolny r. 1068, zoony r. 1088, potem z domu Wettiskiego Henryk

z Ilburga 1088— 1 103. — Porów. Stammtafel, w Posse. Codex. Sax. I, s. 83 i 164.

«i) Mona to uwaa z wyraenia Lamberta Hersfeldskiego, wedug którego

Henryk IV, ogaszajc w r. 1073 wypraw przeciw Polakom, brat za powód uzbrojenie
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zamiar ten niepodobny by do wykonania w obec jawnego oporu

Sasów, z którymi Bolesaw porozumiewa siw przeciw cesarzowi.

Sasi dali od cesarza, aby ich uwolni koniecznie od wyprawy

przeciw Polakom, powoujc si na to, e oni ju mocno zm-
czeni cigemi wyprawami przeciw Lutykom, którzy zmuszaj

icli sta dniem i noc pod broni, i e nierozsdnie byoby wy-

prawia si przeciw odlegemu narodowi, kiedy od ssiednici Lu-

tyków niebezpieczestwo co dzie zagraa."-) Bunt panów sa-

skici wstrzyma zamiary Henryka przeciw Bolesawowi, który

w r. 1073 zajty by sprawami Rusi,"^) a w nastpnym r. 1074

musia uwag zwróci na zaburzenia w Wgrzecli, wynike po-

Sasów „id causae praetendens, quod Boemos contra vetitum suum bello impelis-

sent et fines eoium ferro et igne infestassent." M. G. VII, s. 195. Porów. Roeppel,

Dz. Pol., rozdzia VIII, s. 190

•*-) Annal. Lamberti. a. 1073 powiada, e panowie niemieccy prosili Hen-

ryka IV „ut espedicio, quani in Polenos instituerat, sibi remitteretur; se adver.sum

acerrinios hostes Luticios die ac nocte in procinctu atque in acie stare et si paullu-

lum manus remiltant, illico finibus suis insulantes adversarios et omnia caede atque

incendio depopulantes aspicere; ad horum vim arcendam vix sibi satis copiarum esse,

slultum fore, ut exteris ac longe positis gentibus arma inferant, qui domesticis ac

pene intestinis sine intermissione bellis qualiantur." Pertz. JMonumenta Germaniae,

T. VII, s. 196.

''^j Przywrócony przez Bolesawa miaego w r. 1069 na ksistwo Kijowskie

Izaslaw, powtórnie przez braci z Kijowa wygnany, w pocztku r. 1073 uda sie do

Polski, z ogromnemi skarbami zota, goszc, e „za zoto znajd wojsko". Ale gdy

przyby do Przemyla, ulubionej siedziby Bolesawa, przekona sie, e za z^oto wo-

jowników znale nie móg. Bolesaw przyj go niecbetnie i poszed sam zabiera

grody woyskie (1074), a Izasaw z dwoma synami uda sie do Niemiec, gdzie za

porad margrafa wschodniego Dedi, stan przed cesarzem Henrykiem IV w Mo-
guncyi, zoy mu bogate dary w zocie, srebrze, drogich futrach, pysznych naczy-

niach i obiecywa podobno hod zoy, jeli go na tron kijowski przywróci. Hen-
ryk IV, sam bdc w kopotach, nie móg myli nawet, aby pomoc orem poda
Izasawowi, ale dla uspokojenia go wyprawi ksidza Burharda w poselstwie do

braci Izasawa, a samego ksicia odda pod stra margrafowi Dedi. Burhard po-

wróci z bogatemi darami, na widok których Niemcy nie mogli wyj z podziwie-

nia. „Tyle zota, tyle zota! wola annalista Lambert, tyle sukien drogich, e nikt

nie móg sobie przypomni, aby kiedykolwiek widzia co podobnego w Niemczech."

Podkupiony podarkami od braci Izasawa Henryk IV przesta ju o sprawie jego

myli, kaza go wypuci z 'pod stray, obrawszy wprzód ze wszystkiego. Tym
sposobem Henryk IV zaspokoi sw chciwo, ograbiwszy oszustwem ksit ruskicli.
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miedzy królem Salomonem, a synami Beli Gejza i Wadysawem.
Ksita ci czujc sie zagroonymi przez stronnictwo niemieckie

króla Salomona, uciekli do Bolesawa, który i w tym razie po-

mocy im nie odmówi. Przeraony wypadkiem tym Salomon

uda si o pomoc do Henryka IV, obiecujc ustpi mu cz
Wgier."^) Bolesaw, zajty sprawami Rusi, nie móg osobicie

prowadzi do Wgier Gejz, ale z jego pobudki ksi morawski

Otton, oeniony z modsz siostr Bolesawa Eufemij, poda po-

moc Gejzie, który pobi i z kraju wygna Salomona, a sam na

tronie osiad (1075)."") Salomon uciek do cesarza, lecz pomocy

nie uzyska, tua si po wiecie lat 20 z gór, nim przepad bez

wieci.''*')

Tryumf Gejzy by razem tryumfem polityki Bolesawa, wielce

nieprzyjemny Henrykowi IV. Mia on ju mnóstwo kopotów

ze zbuntowanymi panami saskimi, na stolicy apostolskiej, pod

imieniem Grzegorza VII zasiad arcliidyakon Hildebrand, który

ju przed tem dal si pozna z niezomnej woli do reformy ko-

cioa i stosunków wadzy ducliownej do wieckiej, a tu jeszcze

przybywa nowy wróg w osobie króla polskiego. Czujc si za-

groonym, Henryk popieszy zawrze z rokoszanami umow
w Gerstungen (1074), pojedna si z margrafem wscliodnim

Dedi, który odtd zostawa wiernym mu a do swej mierci

(1075)."") i przyrzec Wratyslawowi II margrafstwo Misznie-

t

"^) Lamberti Annal. a. 1074. Pe.rtz, VII, 216.

"•'') Turocz, w Endlichera Monum. Arpadiana, Chr. II, cap. 151, 154, 155; Gal-

lus, I, 27: Tpse quoque (Bolezlavus) Salomonem regem de Ungaria suis viiibus effii-

gavit et in sede Wladislaum (mylnie zamiast Geizam) collocavit.

^*') Za spiski w Wgrzech, król Wadysaw osadzi Salomona w wiezieniu

r. 1082, lecz wkrótce wypuci. Salomon uda si do Kumanów (w Modawii), bu-

rzc ich przeciw Wadysawowi. Pobity r. 1085 uciek i niewiadomo gdzie si po-

dzia. Mówi niektórzy, e w Polo, w Istryi, na pokucie nieznajomy umar. An-

nalista Saxo kadzie mier jego pod rokiem 1087, jak gdyby od swoich zabitym

zosta.

*') Lamberti Annal. a. 1075 ^^ ipse marchio (Dedi) post recuperatam pacem

in Gerstingun intemeratam semper erga regem rem quepublicam fidem servasset.

M. G. Vir, s. 233.
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skie."'') A otrzymawszy posiki czeskie, Henryk wtargn do ziem

misznieskich, dobra tamecznego biskupa Bennona strasznie spl-

drowa, pomylnie wojowa w Saksonii, lecz zniecierpliwiony du-

go cignca sie w^alk, uda si do Czeci, aby z przygotowa-

nemi przez Wratysawa siami znowu na rokoszanów uderzy,

w wynagrodzenie za kosztów wojennycli przyrzelc Wratysawowi,

oprócz ziem misznieskicli, ustpi jeszcze Luyce, osierocone

przez margrafa Dedi w Padzierniku r. 1075."'')

Bolesaw miay, majc za ze Henrykowi IV, e si mie-

sza w sprawy wgierskie i króla Gejz ucislca, e si wda
w sprawy ksit ruskich i obdar icli, e dla przyjani z Wra-

tysawem gotowa si do Wojny z Polsk (r. 1073), e nakoniec

kraje nalece niegdy do Polski, przyrzek ustpi Wratysa-

wowi, — wszed w porozumienie z panami saskimi i wyprawi

do nich poselstwo (r. 1075), ofiarujc posiki polskie razem z Lu-

tykami przeciw cesarzowi i Duczykom, jeliby, jak wie nio-

sa, namówieni przez cesarza do ziemi saskiej wtargn mieli. ^")

Z Wratysawem za Bolesaw postanowi niezwocznie rozprawi

si orem i w tym celu wezwa do pomocy ksit ruskich.

Przeraony tern Wratysaw wysa do Bolesawa poselstwo z pro-

b o pokój i takowy za 1000 grzywien srebra wyjedna, ale to

nie zobowizywao ksit ruskich Olega i Wodzimirza, który

pomimo yczenia Bolesawa, aby szli wojowa pogan Prusów,

odpowiedzieli, e przyszli wrogami Czechów a nie Prusów i e
nie wypada im wraca do domu nic nie zrobiwszy. Poczli wic

•JS) Bruno. De bello Saxon. c. 36 a. 1074. Duci Boemorum Wrotizlao Misnam

civitatem cum omnibus ad eam pertinentibus promisit, et sic eum, ut suis

partibus adjutor esset, ascivit. M. G. VII, 341.

^'') Lamberti Annal. a. 1075. Cumque sub idem fere tempus Dedi marchio

longa aegritudiue absumptus decessisset. marcham ejus Boemici duci in praemium

esactae militiac dedit. M. G. VII, 233.

f') Lamberti Annal. a. 1075. Supeweniunt etiam hinc Luticiorum, hinc Po-

lenorum nuncii, suam utrique operam... pollicentes, et quod parati sint, die, quem

Saxones designaverint, armatorum copias quam maximas in Saxoniam mittere, vel si

hoc malint, contra Danos et alias genies, quas vulgatum erat ad irruptionem Saxo-

niae a rege sollicitatas esse. M. G. VII, 224— 5.

I
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„bra swa cze" zdobyczy, szli za Gogów i góry czeskie, naje-

chali up Kladzka, cztery miesice chodzili po ziemi czeskiej,

palili i upieyli. Znkany do ostatka Wratysaw posa do nich

biskupa Jaromira i gdy ten napastnikom take tysic grzywien

srebra zapaci, ksita przez Polsk nad Dniepr powrócili (ro-

ku 1076). ^')

Tymczasem Henryk, z siami przez Wratysawa przygoto-

wanemi, wyprawiwszy si z Czech do kraju raisznieskieg'o, zo-

sta przez rokoszanów nad Muld tak cinity, e co prdzej do

Czech ucieka musia. Wtedy rokoszanie, zdobywszy obsadzone

zaog czesk grody misznieskie, Ekberta II do wadzy w mar-

grafstwie Misznieskiem przywrócili (1076).'-) W krytycznych

okolicznociach Henryk IV powtórnie przyrzeka Wratysawowi

ustpi margrafstwa Misznieskie i Wschodnie, a Ekberta II

i nastpc Dedi, margrafa Henryka z Ilburga ogasza za odpad-

ycli od wadzy i na nowo rozpoczyna wojn. Wierny jego sprzy-

mierzeniec Wratysaw, dobijajc si orem ustpionych mu przez

cesarza krajów, zbudowa w pobliu Miszna gród Gwozdek (ro-

ku io77),"'^) opanowa cz ziemi milczaskiej, z grodami Doni-

nem, Budyszynem i Zgorzelcem, lecz innych przyrzeczonych mu
ziem posi nie zdoa.'^)

Wród zacitej walki Henryka IV z Sasami (1075— 1076),

rozpalay si zatargi jego z papieem Grzegorzem VII o reformy

'i) Soowjew. IIcTopiH Pocciri, II, 21—22.

"-) Lamberti Annal. a. 1 076. Et uoniam digrediens duci Boemico marcham

Misincnsem, tam spectatae in arduis rebus fidei praemium, dederat, Ecbertus marchio,

cujus eadem marcha erat, filius patruelis regis, puer longe adhuc infra militares an-

nos, ubi primum decrescentibus aquis fluvius factus est transmeabilis, adjunctis sibi

Saxonibus, Misinen perrexit, omniaue castella, quibus dux Boemicus praesidium

imposuerat, admota militari manu recepit, suosque milites, qui deinceps contra omnem
hostium irruptionem indefessi excubareut, imposuit. Al. G. VII, 250.

'•') Cosma s. a. 1087. Rex Wratislaus coUeclo exercitu intrat Z r i b i a m
(Serbiam), quam olim imperator Henricus in perpetuum sibi habendam tradiderat, et

dum ouoddam castrum, nomine Guózdek prope urbem Missen reaedificat. M. G. IX. 93.

'*) Palacki, Bohm. Geschichle, II, abt. I, s. 6—9; Scheltz, Gesch. d. Lau-

sitz, 79.
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kocielne, a szczególnie o inwestytury. Pojmujc szkody wyni-

kajce w kociele z powodu przywaszczania sobie przez cesa-

rzów niemieckich prawa rozdawania wyszych godnoci ducho-

wnych i koron monarchom wieckim, tudzie wdzierania si ce-

sarzów do panowania w Rzymie, Grzegorz VII podnosi zasad

niepodlegoci królowi niemieckiemu ssiednich pastw sowia-

skich. W zatargach Wratysawa II z Jaromirem o dobra bisku-

pie, Grzegorz VII sia legatów swych do Czech, pozwoli Wra-

tysawowi uywania mitry ksicej, odzywa si do niego w naj-

przyjaniejszy sposób (1074). Przybyli w tyme czasie legaci

papiezcy do Polski dla naprawy stosunków kocielnych, y/r-

czyli Bolesawowi miaemu list z d. 25 Kwietnia 1075 r., w któ-

rym Grzegorz VII podajc królowi duchowne rady, upomina,

aeby zwróci „królowi Russów" pienidze, które u niego po-

przednio zabra. — Do Gejzy za papie pisa, „e królestwo W-
gierskie, równie jak i inne szlachetne królestwa, powinno by
wolne i niepodlega adnemu cudzemu panowaniu, oprócz wi-
tej i powszechnej matki kocioa rzymskiego, który nie ma pod-

danych za sugi, ale za synów ukochanych. Poniewa twój kre-

wny (Salomon) od króla niemieckiego, lecz nie od rzymskiego

pasterza przez naduycie bra wadz, wnosimy, e panowanie

jego sam sd boy wywróci." '^) Nie wtpimy, e legaci stolicy

apostolskiej (r. 1075), takie same zasady i przed Bolesawem

miaym wygasza nie zaniedbali. Bolesaw za nadto hardy,

aby z autokraty sta si mia komukolwiek, choby stolicy . Pio-

tra, podlegym, tem bardziej hardo byl usposobionym przeciw za-

rozumiaemu i nikogo nie szanujcemu cesarzowi Henrykowi IV

i jego sprzymierzecowi Wratysawowi. Da on ju poczu lisi-

ciu czeskiemu usposobienie swe, nasawszy na niego ksit ru-

skich, a teraz zamierza stan, jalco monarcha niezaleny, na

czele koalicyi przeciw cesarzowi i sprzymierzecom jego wymie-

rzonej. Rozporzdzajc siami Polski, Wgier i ssiednich ksi-

'>) Bartoszewicz, Hist. Pierwotna Polski, II, 476.



- 477 -
t ruskich, majc po swej stronie Lutyków, tudzie panów i bi-

skupów saskich, Bolesaw zamyla i w lady pradziada Chro-

brego, poczonemi siami Sowian i Wgrów, z pomoc stolicy

apostolskiej pooy tam pretensyjom odwiecznym królów nie-

mieckich do rozporzdzania ludami i koronami. Stan wic po

stronie papiea, nie eby narzdzie polityki rzymskiej, lecz jako

obroca ludów i kocioa, dopóty tylko, dopóki stosunki z Rzy-

mem i duchowiestwem w niczem nie ubliay autokracyi jego.

Nie zwaajc na yczenie papiea, aby pienidze zwróci Jaro-

sawowi, Bolesaw tego nie uczyni i z przywróceniem go na

ksistwo kijowskie nie pieszy. Waniejszem byo, korzystajc

z dogodnej pory, zaimponowa stronnikom wadzy cesarskiej

uroczystem podniesieniem znamion królewskich. Nie zapytujc

wic nikogo o pozwolenie, Bolesaw miay, na wzór Chrobrego,

kaza si koronowa na króla. e jednak koronacyja musiaa si

odby za bogosawiestwem papiea, wskazuje to asystencyja

przy niej pitnastu biskupów, kiedy Polska nie miaa ich wicej

nad piciu, lub szeciu.'*') Inni przybyli zapewno z Wgier od

Bolesawowego przyjaciela Gejzy, lub od przyjaznych mu take

ksit ruskich.") Koronacyja z nadzwyczajn okazaoci do-

peniona w dzie Boego Narodzenia, 25 Grudnia r, 1076,*) bya

naturalnem nastpstwem wadzy królewskiej, powtórzeniem tego,

co ju czynili poprzedni królowie polscy, a jednak wydaa si

Niemcom tak obelg i zgroz, e bez boleci i wrzasku wspom-

nie o niej nie mogli. I jak przed pidziesiciu laty z powodu

i

'") W r. 1000 miaa Polska arcybiskupa gnienieskiego i czterech bisku-

pów. Za Mieczysawa II zaoone zostao biskupstwo Kujawskie. (Wyej s. 426).

Wiec za Bolesawa miaego mogoby by szeciu biskupów, ale poniewa biskup-

stwo Koobrzegslde, fundowane w r. 1000, wczenie upado, zatem przy coronacyi

Bolesawa miaego mogo by piciu tylko bisliupów polskich.

") Lelewel, Pol. Wiek. red. II, 88.

*) Lamberti Annales ad. a. 1077, M. G. VI[, 255, koronacye Bolesawa

zapisay pod r. 1077 w dzie Boego Narodzenia, jai wtedy rok sie poczyna, ale

wedug teraniejszego rachunku lat, uroczysto ta przydada 25 Grudnia roku 1076.

Lelewel, Polska Wieków red. I[, 88.
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koronacyi Mieczysawa II (r. 1025), tak i w tym razie zarozu-

miao niemiecka upatrzya, e „ksiae polski, który przez wiele

lat by Niemców dannikiem, nagle wzbiwszy sie w dum, „kró-

lewsk dostojno i królewskie imi sobie przywaszczy, koron

woy, i w sam dzie Boego Narodzenia, od 15 biskupów na

króla powiconym zosta." '^) Pod ciarem tego wypadku, roczni-

karz nadreski z gorycz wyraa si, „e gdy Niemcy wewntrz

si rozdzieraj, potg barbarzyców do tego stopnia podsycaj,

e ksi czeski trzeci raz ju pastwo Niemieckie elazem

i ogniem spustoszy, a ksi polski, na zniewag pastwa Nie-

mieckiego przeciw prawom i zareczeniom przodków, imi i ko-

ron królewsk bezczelnie przyswaja." '^)

Koronacyja Bolesawa miaego przypada, w tym wanie
czasie, kiedy Henryk IV wyklty i w Niemczech upokorzony,

przedziera si z kilku ludmi przez Alpy, dc do Kanosy, aby

u wrót tamecznego zamku na mrozie baga przebaczenia u Grze-

gorza A^II.^^) Bolesaw, stanwszy na szczycie potgi, móg zwró-

ci czynno sw na zacliód, aby zdobycze Bolesawa Chrobrego

odzyska. Nieprzywidziane wypadki pocigny go w inn stron.

W kilka dni po koronacyi zmar ksi kijowski witosaw^')

(27 Grudnia 1076). Stosunki z Rusi mogy si zmieni. Wy-

'®) Lamberti Annales a. 1077. Boleslavus ... in superbiam elatus, regiam

dignitatem, regiumque nomen sibi usurpavit, diadema imposuit, atque ipse die na-

talis domini, a uindecim episcopis in regem est consecratus, M. G. VII, s. 255. Kro-

nika ksit pol-skich w Mon. Pol, III, s, 450. Boleslaus in tantam superbiam est

errectus et propter rerum habundanciam et terrarum, quod nollet imperio subiacere

sed a se ipso ab omnibus rex vocari.

-^) Lamb. Annal. Al. G. VII, s. 255, porów. Lelewel. Pol. W. . II, s. 89.

^c) "Wedug annaów Lamberta heresfeldskiego, pod r. 1076, Henryk IV

z on i synem, jeszcze dzieciciem, przed Boem Narodzeniem r. 1076, z jednym

tylko Niemcem i z nadzwyczaj ograniczonemi rodkami, ruszy do Woch, aby wy-

jedna u papiea zdjcie z niego kltwy; pod r. 1077: Henrylc IV przepdzi Boe
Narodzenie w Bezansonie, dokd zdy unilcajc zasadzek po drodze przeciw nie-

mu uczynionych. Ztd po witach, przez miasto Mont-Senis, wród strasznych mro-

zów i tysicznych niebezpieczestw, przez góry i przepacie, przebiera sie potaje-

mnie, z podejrzanymi przewodnikami, opacajc icli nadzwyczaj drogo, a do Kanosy.

*') Nestor, pod r. 6584 (1076), dzie mierci witopeka kadzie w dniu

27 (irudnia. M. P. 1, s. 748.
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padao dziaa niezwocznie. Bolesaw, w myl napomnienia

Grzegorza VII, poprowadzi do Kijowa Izasawa i powtórnie do

wadzy przywróci (r. 1077).''-) Pobyt na Rusi nie przeszlcadza

mu jednak wywiera przewany wpyw na sprawy wegierslcie.

Gdy bowiem, po mierci króla Gejzy, w Maju r. 1077, stronni-

ctwo niemieckie dobijao si przywrócenia na tron wygnanego

króla Salomona, biskupi i magnaci zgodnie z yczeniem Bolesa-

wa, wyciowaca jego Wadysawa, brata Gejzy, na króla obrali.*")

^-) Nestor, pod r. 1077: Poszed Izaslaw z Polakami... i siad w Kijowie

15 Lipca. O osobistym pobycie Bolesawa w Kijowie nie wzinianUuj.T ani Nestor,

•ini Gallus. Prawdopodobnie siedzia on w Przemylu.

^^) Ze Wadysaw obrany by królem z woli Bolesawa, powiadcza to Gal-

lus (I, cap. 28): Bolezlavus AYladisiarum suum regem appellabat, "\Vladislavus se

per eum regem cognoscebat.

O wyborze na króla Wadysawa, kronika Wgiersko-Polska opowiada w na-

stpny sposób: Hunc (Ladislavum) autem dux Rusiae Miscizlaus de civitate Galicz

in adoptivum filium accepit, et ei cum filia sua, eo quod unicam haberet et filio ca-

reret, Galiciae regnum perpetuo possidendum tradidit, et iurameuto corroboravit. . .

.

Remansit autem dux Ladislaus in Galicia; Habito vero consilio episcopi cum prin-

cipibus Dei disponente clementia, Rusiae civitatem Galiciam properaverunt, et bea-

tum princjpem Ladislaum in regem Ungariae acceperunt. Uderza tu pytanie: jaki to

ksiae Miscizlav dux Rusiae, panowa w Galiczu, gdzie lea ten Galicz i Galiciae

regnum? Bielowski objania, e ten Miscizlav w aden sposób nie moe by Mci-

saw, syn Izasawa kijowskiego, bo ten umar ju w r. 1069, zostawiwszy syna Ro-

cislawa. Wedug wszelkiego podobiestwa Miscizlavus by moe jednym z owych

ksit polskich, którzy na Sowaczynie czyli Rusi wgierskiej panujc, zwani byli

niekiedy ksitami ruskimi, jak Otton syn i Roman wnuk Bolesawa Chrobrego.

Miasto Galicz, wedug Bielowskiego, teraniejszy H a 1 i c s czyli G a c s , nad

r. Tugar, w pónocnej stronie Wgier, która to okolica stanowia niegdy cz Pol-

ski. Geograf Edrgsi, piszcy okoo potowy XII wieku, zna w Polsce dwa Halicze,

które gosk pocztkow rozrónia, piszc jeden G h a i n drugi przez G i n. Ten

ostatni ze swoj krain ley wedug niego gdzie w okolicach dzisiejszych Wgier,

bo zaraz obok niego wspomina on Cis, jako rzek pograniczn Polski, a wie, e
owym ziemiom, aczkolwiek cz Polski stanowicym, take nazw Rusi dawano.

Ów Halicz przeszed potem do rk Wgrów i od niego to poczli królowie ich przy-

biera do swoich tytuów: rex Galiciae. wiadczy Boguchwa, e jeszcze Bolesaw

Krzywousty, córk swoj (Judyt) za królewicza wgierskiego wydawszy, da jej

w posagu ziemi Spisk, a maonek jej mianowany zosta królem Halicyi. . . Dziao

si to wtedy, kiedy jeszcze o naszym naddniestraskim Haliczu^ jako stolicy ksi-

stwa, zgoa nie sycha. Bielowski, M. P. I, s. 514.

Jakkolwiek kronika Wgiersko-Polska jest baamutn kompilacyj, lecz autor

jej spólczesny Ciallusowi, piszc prawdopodobnie w pocztku XI[ w., t. j. w nie-
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Wyniesienie na tron wgierski takiego znakomitego czowieka,

jakim byl Wadysaw, '^^) uwieczyo dugoletni polityk Bole-

sawa miaego w Wgrzeci i do wysokiego stopnia podnosio

potg- polsko-wgierskiej koalicyi, której ówczesne wypadki

w Niemczeci zdaway si wietn przyszo zapowiada.

6. Powikanie stosunków midzynarodowycli (1077— 1080). Upadek Bo-

lesawa miaego (r. 1080). Wywyszenie Wratysawa II. Niedono
polityki polskiej i czeskiej w kocu XI w. Zatargi ksit czeskich

pomidzy sob. Zniszczenie senioratu w Czeciach.

W tym samym czasie, kiedy Henryk IV, przebagawszy

Grzegorza VII w Kanosie (25—28 Stycznia r. 1077), w kilka dni

potem knu ju z panami woskimi now przeciw papieowa zmo-

w, Gregorianie, zgromadziwszy si na sejm w Forlieimie, przy

ujciu Wizynty do Radnicy w Bawaryi, na króla niemieckiego

wynieli ksicia szwabskiego Rudolfa, którego arcybiskup mo-

guncki Sygfryd popieszy ukoronowa 26 Marca roku 1077.^^)

Wypadek ten wstrzyma na kilka miesicy powrót Henryka do

Niemiec. Ledwo w Czerwcu z Werony, przez Karyntyje zdy
do Regensburga, gdzie si z przyjaciómi swymi poczy. W sze-

regu najwierniejszych mu sprzymierzeców znaleli si biskup

dugim czasie po mierci króla Wadysawa . (1095), zna bezwatpienia szczegóy

dotyczce jego osobistoci. A poniewa twierdzi, e Wadysaw mieszka w Gali-

czu, to bezwatpienia e w Galiczu wgierskim, bo zostajc w przyjani z bratem

Gejza, nie mia potrzebj' tua si za granica Wgier, a powtóre dla tego, e ten

Galicz z przyleg krain wydzielony by wczeniej jakiemu Miscizlawowi, o któ-

rym cliocia pewnych wiadomoci nie mamy, ale do ksit ruskich zaczy go nie

moemy. Co si tyczy mniemania Bielowskiego, e pod nazw RusI Slowaczyzn

pojmowano, to zauway wypada, ie pod Ruzi, Riihij nie cala Slowaczyzn,

ale tylko zachodni cz jej podrozumewano. Nazwa ta wzia pocztek od imienia

Rakusów, których w wiekach rednich Rugami zwano. Porównaj wyej T. II,

s, 96— 107.

8*) Gallus, I, c. 27. Wladislaus ab infantia nutritus in Polonia fuerat, et

quasi moribus et vita Polonus factus fuerat. Dicunt talem nunuam regem
Ungaria habuiss, necjue terram iam post eum fructuosam
sic fuisse.

85) Lamberti Annal. a, 1077. M. G. VII, :?62. Bruno, de bcllo Saxonico, M. G.

VII, 365.
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praski Jaromir i ksiae Wratysaw II. Dwaj bracia, zawzici

pomidzy sob nieprzyjaciele, stanli mocno przy Henryku, jako

przeciwnicy Gregorianów. Jaromir zaj urzd kanclerza, za-

miast odpadego od Henryka arcybiskupa Sygfryda; Wratysaw

przyprowadzi mu 12,000 wojowników, bez któryci Henryk nie

mógby si dugo utrzyma.'^") Dwaj królowe w Niemczech go-

towali si do wojn3^ Wratysaw caemi siami pastwa swego

wspiera Henryka, walczy w Austryi, Bawaryi, Saksonii w ci-

gu roku 1078''") i w nastpne lata. Zniszczenia i mordy nie do-

prawadzay jednak do adnych rezultatów. Dopiero gdy anti-

król Rudolf pobi króla Henryka pod Flarheimem, gdzie mnóstwo

Czechów zgino ^^) (27 Stycznia 1080), Grzegorz VII powtórnie

Henryka wykl, a Rudolfowi koron przysa. W odwet papie-

owi, Henryk wezwawszy na synod w Moguncyi biskupów

w kocu ISIaja r. 1080, wyjedna, e synod ogosi Grzegorza za

strconego ze stolicy apostolskiej, a na jego miejsce wyniós ar-

cybiskupa raweskiego Wiberta, pod imieniem Klemensa III.

Z swojej strony Grzegorz VII, zawarszy umow z ksiciem

Apulii Robertem Gwizkardem, zyska w nim dzielnego sprzy-

mierzeca.

Wzmiankowane wyej wypadki otwieray Bolesawowi mia-

emu zrczno do czynnego wmieszania si w sprawy niemiec-

kie i wyzyskania ich na wasn korzy. Trzsc Rusi i ma-

jc najwierniejszego sobie sprzymierzeca w królu wgierskim

Wadysawie, który wszedszy w porozumienie z margrafem au-

stryackim Leopoldem,*^) stan po stronie Gregorianów, — móg
Bolesaw, bez wszelkiej obawy, sign do odzyskania uyc
i zhodowania Lutyków, którzy domowemi rozterkami i napa-

dami Sasów tak mocno byli znkani, e po upadku wityni Ra-

8«) Beitholdi Annal. a. 1077. Pertz, VII, 294.

^') Bertholdi Annal. a. 1078. Pertz, VII, 313.

»*) Bruno, de bello Saxoni, a. 1080. Pertz, VII, 377.

8») Bertholdi Annal. a. 1079. Pertz, VII, 319.

Tom nr. 31
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dogosta (r. 1009),'"') zachowywali niepodlego jedynie w sku-

tek zaburze niemieckich, — Wszake Bolesaw, przesiadujc na

Rusi, jakby o swych przeciwnikach Niemcach i Czechach zapo-

mnia. Objanienia podobnej nieczynnoci w dziejach nie znaj-

dujemy. Prawdopodobnie jednak, e wewntrzne w Polsce sto-

sunki krpoway swobod zagranicznej polityki króla. Bezustaime

wyprawy na Ru, do Wgier, Czech i na Pomorze dokuczyy

narodowi. Przesiadywanie króla caemi latami za granic, psuo

sprysto rzdu i wymiar sprawiedliwoci w kraju. Niech

do króla powstaa w rycerstwie naraonem na koszty i szkody

w domu, tudzie w ziemianach obowizanych ponosi róne ci-

ary wojenne, w owym wieku nadzwyczaj uciliwe. Oprócz te-

go przedzierajce si z Niemiec do Polski pojcia spoeczne na-

paway przekonaniem rycerstwo, e ono jest czem wyszem od

kmieci. Z swojej strony kmiecie, pomni staroytnych obyczajów,

ponienia scierpie nie mogli. cieranie si dwóch stanów po-

budzao duchowiestwo do wystpienia jako trzeci stan w naro-

dzie. Od króla zaleao utrzyma równowag pomidzy stanami,

a tymczasem Bolesaw, przesiadujc za granic, mao uwagi zwra-

ca na to, co si w kraju dziao. Przestrzegajc niezmiernie do-

stojno sw, Bolesaw „kaza wszystkim królem si nazywa'',

ale nie posiada zdolnoci pradziada Chrobrego, aby do godnoci

królew^skiej wzbudzi szacunek i posuszestwo caego narodu,

A gdy zniecierpliwiony naród woa króla, aby do kraju powra-

ca, Bolesaw, popieszywszy z Rusi do Poski, srogiemi karami

porzdek przywróci zamierza. Ale zemsta i zastraszenie nigdy

i nigdzie nie przywracay sprawiedliwoci, bez której prawidowy

rozwój narodu funkcyonowa nie moe. Bolesaw stawa w obro-

nie gminu kmiecego, kara naduycia rycerstwa, powciga wy-

amywanie si z pod wadzy duchowiestwa, lecz eby umiarko-

waniem zdoa sprawiedliwo wszystkim wymierzy, tego nie

dostrzegamy. By moe duchowiestwo polskie, skadajce si

•°) O tcm beilzie w nastpnym § 6i,
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w znacznej czci z cudzoziemców, dyo do wprowadzenia

w czyn zasady Grzegorza VII o wyszoci wadzy duchownej nad

wieck i tern oburzyo króla, by moe wymagania reformy

majtkowych stosunków kocioa do pastwa nie zgadzay si

z usposobieniem autokraty i zamiast spokojnego regulowania

spraw kocielnych, pobudziy go do gwatownych kroków. Za-

targi z duchowiestwem cigny si dugo, a nareszcie biskup

krakowski Stanisaw ze Szczepanowa otwarcie przeciw królowi

wystpywa pocz. Co mianowicie biskup zarzuca królowi, o tern

wspóczesny Gallus zamilcza, a póniejszym z XII w. pisarzom

wiary dawa nie moemy. Wszake godne uwagi to, e zatargi

króla z biskupem stara si agodzi ksi Wratysaw II, ska-

niajc Bolesawa do zgody z biskupem. ^^) Zgoda jednak nie na-

stpia. Bolesaw gniew swój wywar zabiciem biskupa, przy

otarzu, w kociele . IMichaa, w Krakowie na Skace, 8 Maja

r. loyg, a znajcy dobrze ówczesne sprawy Gallus, z powodu wy-

padku tego, powiada: ^ani biskupa zdrajcy nie uniewinniamy,

ani zalecamy króla mszczcego si tak haniebnie," ''-) Zemsta

nie doprowadzia do celu. Rozdranione duchowiestwo z po-

moc monowadzców stawio opór królowi, który czujc si za-

groonym przez spiknitych magnatów, ustpi z dwónasto-letnim

synem Mieczysawem do Wgier,'*-'^) zamierzajc zapewno z po-

moc króla "Wadysawa powróci do Polski."*) Liczy wtedy Bo-

lesaw lat 36 ycia, sta na szczycie potgi wojennej i politycznej.

^1) Bielowski, M. P. I, s. 365—366. List Wratyslawa do Bolesawa mia-
ego okoo r. 1074.

^-) Gallus, I, c. 27. Neue enim traditorem episcopum excusamus, neque

legem yindicantem sic se turpiter commendamus.

"^) In continenti nobiles terre congregati in unum, ipsum detinere voIuerunt,

ipse vero periculum mortis timens fugam dedit in Hungariam. Rocznik wito-
krzyski. M. P. III, 67.

^*) Ciocia spólczesny Gallus nie wzmiankuje o zamiarze Bolesawa powró-

ci do Polslii, ale znajc jego charakter, nie mona przypuci, aby on, ustpujc
z Polski, zrzek si powrotu z pomoc wgiersk, do czego mu rkojmi przyja
Wadysawa suya. Jeeli przedwczesna mier przeszkodzia mu do powrotu, to

myl jego o powrocie syna dopeni król Wadysaw.

31*
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móg wedug prawdopodobiestwa dugo jeszcze panowa, a to

poprowadzioby zapewno do walki jego z Henrykiem IV, bo

przycinity przez ostatniego w latacli 1081— 1083 Grzegorz VII

postaraby si uy wszelkicli sposobów, aby sprzymierzona po-

tg Polski i Wgier obróci przeciw Henrykowi i tym sposo-

bem odcign go od oblenia Rzymu. Zabicie biskupa Stani-

sawa wszystko przewrócio. Póniej nieco przypada na ziemi

wgierskiej mier Bolesawa miaego w r. 1082,"'') zwichna

w podwalinie koalicy polsko-wgiersk i Rzym o klski przy-

prawia.

Aeby dokadnie oceni wynike z upadku Bolesawa mia-

ego stosunki midzynarodowe, porównajmy zasze w tym czasie

wypadki.

Henryk IV, pobity przez anti-króla Rudolfa, jak powiedzie-

limy wyej, pod Flarlieimem w roku 1080 i w kilka miesicy

póniej pobity znowu przez Rudolfa nad Biaym Halsztrowem

(Elster), w pobliu Merzeburga 15 Padziernika r. 1080, znajdy-

wa si w nader trudnem pooeniu, lecz zasza wkrótce potem

mier króla Rudolfa, w skutek ran w ostatniej bitwie otrzyma-

nych/'") znakomicie spraw Henryka podniosa. Przeciwnik zgi-

n, sprzymierzecy mnoyli si, Wratysaw nowe posiki goto-

wa, zamierzy wic Henryk ruszy do Woch, aby Grzegorza VII

z Rzymu wygna. Poszed do Rzymu w roku 1081, majc przy

sobie 300 wojowników czeskich z synem Wratysawa Boywo-

jem, pod komend nadzwyczaj odwanego komesa Wiprechta

z Groicz.^^)

''') Wedug Rocznika witokrzyskiego dawnego: a, 1082 Bolezlaus secun-

dtis rex obiit, M. P. II, 773. A. wedug Rocznika kapitulnego i innych mier Bole-

sawa przypada r. 108 1.

'"*) Aventini, Annal. Boiorum,.V, 461.

'^^) W nagrod zasug wojennych przy szturmie Rzymu, Wiprecht udaro-

wany zosta od Henryka IV obszernemi dobrami, od arcybiskupa mogunckiego otrzy-

ma 1300 talentów, od arcybiskupa koloskiego up Orl, a u Wratysawa II taka

przychylno sobie zjedna,_e In da mu za on córk sw Judyt, a z ni w posagu

kraj Budyszyski i upf Nizin, Ten Wiprecht, wedug dawnych powieci, mia
dziada Wilka ksicia sowiaskiego, który osiadszy w Bialj Ziemi, na lewym
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Wszystko to dziao sie podczas ustpienia Bolesawa mia-

ego do Wgier. Cz Niemców i Wochów, tudzie Wraty-

saw czeski uznali papieem Klemensa III. W Polsce nastpca

Bolesawa brat jego Wadysaw Herman, czowiek niedony,

obawiajcy si powrotu z Wgier Bolesawa i zostajcy w przy-

jaznyci stosunkacli z Wratysawem, przysta do stronnictwa

Henrykowego i anti-papiea Klemensa uzna. Koalicya, stwo-

rzona przez Bolesawa miaego, rozprzga si. Henryk IV

tryumfowa.

Powodzenie Henryka IV podnosio znaczenie sprzymierzeca

jego Wratysawa, któremu on podarowa margrafstwo Austryac-

kie z poleceniem, aby z niego margrafa Leopolda wypdzi. Wra-
tysaw z Bawarami, napadszy na Leopolda pod Mailbergiem

o dwie mile od granicy morawskiej na poudnie, 12 Maja r. 1082

na gow go pobi, mnóstwo upów zabra,'"^) wzbi si w saw,
a wydawszy córk sw, z Adelaidy wgierskiej, Judyt za Wa-
dysawa tlermana (r. 1083) wicej jeszcze powolnym uczyni go

sobie. Dawniejsza przewaga Polski nad Czechami znika.

Panem ówczesnej polityki czesko-polskiej w stosunku do

Niemiec i papiea sta si Wratysaw II. Pojmujc wag zasug

okazanych Henrykowi IV, dobija si on przyznania mu przez

Henryka tytuu królewskiego, a tymczasem Wadysaw Herman

czowiek chory i niedony, nie tylko e korony królewskiej

nie przywdzia, lecz i nie baczy na szkody, jakie mu mogy przy-

czyni zamiary, wielce przez niego miowanego Wratysawa, Zo-

sta wic ksiciem i to nie caej Polski, albowiem w Wgrzech
podrasta syn Bolesawa miaego Mieczysaw, którego sprzymie-

rzeniec Gregorianów król Wadysaw zamierza na tronie pol-

brzegu aby mia swe ksistwo. Szczegóy sa zebrane w Vita Yiperti, w Hoff-

manna Scriptores rer. lusaticarum. T. I. s. 7—28.

98) Aventin. Annales Boiorum, V, s. 462. Conradus frater Yratislai Boie-

morom reguli cum Boiorum, Yenedorum viribus Austriam depopulatur, Murbergii

Luitpoldum magna clade afticit, uarto idus Maii: Austriam Orientalem regni Boia-

riae limitem ab imperatore in tutelam accipit.
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^kini Obiid/i. A gdy Mieczysaw z Wgrami wtargtiiil do Pol-

ski i Kraków obieg, Wadysaw Herman zmuszonym zosta

ustpi mu dzielnice krakowsk"-'") (r. 1086), na której Mieczy-

saw, modzieniec piknych przymiotów, powszeclinie przez lud

polski miowany, z on rusink Eudoksij Rocisawówn wa-

da do mierci r. 1089.^"'') Zgon jego, prawdopodobnie od truci-

zny, nieukojony al w narodzie na dugo wywoa. ^"^)

Tymczasem Wratyslaw, nie krepujc si przyjani Wady-
sawa Hermana, szczególnie gdy ze mierci ony ksicia pol-

skiego Judyty (25 Grudnia roku 1085), stosunki pokrewiestwa

osaby, umyli do tytuu króla czeskiego jeszcze i tytu króla

polskiego doda. Uwzgldniajc podobne yczenie Henryk IV

na sejmie w Moguncyi, pod koniec Kwietnia r. 1086, Wraty-

slaw a II królem czeskim i polskim ogosi, wasnemi rkami ko-

ron na gow jego woy, polecajc arcybiskupowi trewirskie-

mu, aby Wratysawa w jego stolicy Pradze na królestwo poma-

za. ^°-) Ambicya Wratysawa zaspokojon zostaa. Ukoronowany,

s**) Gallus I, 29, wjxh\valajc przymioty Mieszka, tak si ciemno o przywró-

ceniu go do Polski wyraa, e wedug niego sam niby Wadysaw Herman spro-

wadzi Mieszka z Wgier do Polski. Podobnie i Boguchwa mówi: filius quoque

ejus (Boleslai) unicus, Msko nojnine, post hoc perpatruos ad propria revoca-

tus. Wszake kronikarz wgierski Turocz powiada, e król Wadysaw oblega

Kraków, zdoby go i zawar z Polakami pokój wedug swego yczenia. Z jakiego

powodu i w Ictórym roliu to si stao, kronilcarz nie wzmiankuje, A jednak pó-

niejsi pisarze wypraw Wgrów n-a Kraków stawiaj w zwiazlcu z powrotem Mieszka

do Polslii i przyjmuj czas podany przez Rocznik, kap. kraliowski krótki: an. io8b

Mesco dux de Hungaria rediit. Porów. Roeppel, Dzieje Pol. rozd. IX, 202; Szuj-

ski, Histor. Pols. wyd. 1889, s. 26; Bobrzyski, Dzieje Polskie r. 1880 T. I, s. 125.

-<•'*) Gallus I, 29 powiada, e Mieszko oeniony by z ksiniczk rusk, nie

wzmiankujc jej po imieniu. Dopiero Dugosz rozpowiedzia, e to bya Eudoksij,

córlca Izasawa. Pewniejsze jednak domniemanie, e bya córlc Rocisawa. Obacz

Bielowski, M. P. I, s. 434. mier Mieszka roczniki polskie podaj pod r. 1089.

101) Gallus I, 29.

^^-) Cosma. II. a. 1086. In quo conventu caesar omnibus sui regni oplimatibus,

ducibus, marcliionibus, satrapis et episcopis assentientibus, et collaudantibus, ducem

Boemorum AVratizlaum tam Bocmiae quam Poloniae praefecit, et imponens capiti

ejus manu sua regalem circulum, jussit archiepiscopum Treveriensem, ut eum in

sede sua metropoli Praga in regem ungat et diadema capiti ejus imponat. M, G. IX. 91.



— 487 —
z ona swa polsk królewn Swantaw, w kociele . Wita,

przez arcybiskupa Egilberta 15 Czerwca r. 1086, Wratysaw po-

trzykro obwoany by królem czeskim i polskim z aski Boga. '•'^)

Ale tytu ten cesarz da tylko osobie Wratysawa, bez przelania

na potomstwo i nierozcigajc na ziemi czesk. Cesarz nie wy-

jedna nawet na utytuowanie Wratysawa królem zgody sprzy-

mierzeca swego anty-papiea Klemensa III, który, równie jak

i nastpni papiee Wiktor III i Urban II, mianowali Wratysa-

wa ksiciem. — Có wic Czecliy wygray? Wprawdzie pacona

dawniej królom niemieckim danina^***) odtd znika, ale za to

Wratysaw zobowiza si dawa cesarzowi na kad wypraw
do Rzymu po 300 jedców zbrojnych, co a do XIII wieku

trwao."'^)

Postpek Henryka IV, przywaszczajcego sobie prawo roz-

porzdzania tytuem króla polskiego, jak równie Wratysawa II

przyjmujcego ten tytu, by wprost poniewieraniem Polski i ksi-

cia jej, a jednak niedony Wadysaw Herman nie tylko e si

tem nie obrazi, lecz i nadal w cisyci stosunkach zostawa

z Wratysawem, tak e ten mia go nawet upomina, aby z Sa-

sami nie wchodzi w porozumienie przeciw cesarzowi. ^°*') Dla

zblienia si za z Henrykiem IV Wadysaw Herman, za po-

rad bawicego w Polsce ksidza Ottona, póniej biskupa bam-

bergskiego, poj za on mieszkajc w Regensburgu córk

Henryka III Judyt (r. 1088) wdow po Salomonie, strconym

i

lOs) Cosma. II. ad. a. 1086. Egilbertus,.. intcr sacra missarum sollempnia

regalibus fascibus indutum unxit in regem Wratizlaum, et imposuit diadema super

caput tam ipsius quam ejus conjugis Zuatauae, ciclade regia amictae, clericis ac uni-

versis satrapis ter acclamationibus: Yratizlao regi tam Boemico tam Polonico,

magnifico et pacifico, a Deo coronato, vta, salus et victotia! M. G. IX. 93.

lOj Wyej s. 222, 223, 226.

105^ W r. 1 2 12 cesarz Fryderyk III zostawi do woli króla Ottokara, za-

miast 300 wojowników konnych na wypraw do Rzymu, paci 300 grzywien. Ire-

czek, Slovanske Pravo v Cechach a na Morave II, 165. Erben. Regesta. N. 531.

1*^) Erben, Regesta N, 169. List Wratysawa króla do Wadysawa Her-

mana okoo roku 1086, aby cesarzowi zachowa wierno, a biskupom saskim nie

wierzy.



królu wgierskim.'*'') Wypadek ten ostatecznie przyku ksicia

polskiego do cesarza Henryka, a Sasów wszelkiej nadziei na po-

moc Polski pozbawi.

Dopóki Wratysaw rzdzi Czechami, pokój miedzy pa-

stwem jego a Polska panowa ; o pogranicznych napadach nie

sycha, ale gdy zeszed ze wiata (roku 1092), zatargi Czechów

z Polakami wszczy si po dawnemu.

Jeszcze przed swa mierci, Wratysaw II starszego syna

swego Brzetyslawa za bunty i nieposuszestwo od nastpstwa

tronu oddali, a brata swego Konrada, ksicia morawskiego, na-

stpc po sobie naznaczy. Zgon Konrada, po omiuraiesicznem

panowaniu, otworzy drog do tronu czeskiego Brzetysawowi II,

modziecowi niespokojnemu, dnemu odznaczenia si czemkol-

wiek, byle co zdoby. Upatrzywszy wic dogodna por do na-

jazdu na Polsk, gdy Wadysaw Herman zajty by wypraw
przeciw Pomorzanom i Prusom, Brzetysaw, pod, pozorem niewy-

pacenia mu od Polski za dwa lata nalenej daniny,'**^) wpad na

lsk rozbójniczym sposobem, pali i upiey, ludzi i bydo do

niewoli uprowadza i cay kraj a po Odr tak zniszczy, e
oprócz miasta Niemczy, ladu ludzi i byda nie zostao (r. 1093).^*"^)

Z rozkazu ksicia Wadysawa, wojewoda Sieciech ze zbrojnym

ludem popieszy na obron lska, a nie znalazszy ju tam

Brzetysawa, wpad do Morawy, pustoszc kraj podobnym jak

ksi czeski sposobem."") Znowu wic poczy si midzy Pol-

ska a Czechami pograniczne boje, wycieczajce ludy s.siednie,

107^ Wyej w biecym § przyp- 66 s, 473.

10^) O domaganiu sie przez Brzetyslawa I trybutu za powrócenie Polsce

lska w r. 1054, patrz wyej w biecym § przyp. 39. — Póniej, gdy or Bo-

lesawa miaego gromi ssiadów, nie pora bya odzywa sie z daniem trybutu.

Przypomnia o nim dopiero Brzetysaw II w r. 1093, jak mówi Kozma: Praeteriti

et praesentis anni tributum. M. G. IX. 102.

^<'^) Cosma III. s. a. 1093. Poloniam.. . ita crebris incursionibus demolitus cst,

ut ex ista parte fluminis Odrae a castro Recen (Hradec) usue ad urbem Glogov (may

Gogów), praeter solum Nemci oppidum, nullus habitaret hominura. M, G. IX. 102.

"0} Gallus II, 10.

i



— 489 —
bez adnej korzyci. Brzetysaw zbiera koo siebie rónych

awanturników i zbiegów z Polski, wszed w porozumienie z po-

bocznym synem Wadysawa Hermana Zbigniewem i „z uciecha

sia midzy Polakami niezgod". ^i^) Z jego namowy zbiegi pol-

scy poprowadzili Zbigniewa do Wrocawia, którym rzdzi ka-

sztelan Magnus, nieprzyjaciel Sieciecha. Magnus przyj Zbignie-

wa, lecz gdy Sieciech z woli ksicia Wadysawa Hermana ru-

szy z wojskiem na Wrocaw, Zbigniew do Kruszwicy uciek,^^-)

a tymczasem modszy syn ksicia polskiego, Bolesaw Krzywo-

usty, osadzony zosta w upie Kadzkiej (r. 1095),'") zdaje si

dla tego, aby mia baczno na stronników Zbigniewa i sprzy-

mierzeców jego w Czechach. — Okoo tego czasu Brzetyslaw,

pod pozorem zapewnienia Zbigniewowi udziau w Polsce, wtar-

gn na lsk, zburzy zamek Brdo, teraz Warta, nad Nis,

i nieco niej po rzece tej zbudowa na skale zamek Kamieniec"*)

(1096). Dalsze upiee na lsku Brzetysaw II zmuszony by

przerwa, aby pospieszy do Pragi, przez któr przechodzcy

Niemcy na wypraw krzyow wielkie zamieszanie, zmuszaniem

ydów gwatem do przyjmywania chrzeciastwa, uczynili. Ze

"1) Gallus II, 4. Et hoc totum dux Bohemicus suggerebat, qui libenter dis-

cordiam iater Polonos seminabat.

"2) Gallus II, 4.

1") Rok osadzenia Bolesawa Krzywoustego w Ktadzku dokadnie nie wia-

domy; Kozma opowiada o tern wypadku w dziwny sposób pod r. 1093: dux Vla-

dislaus in circuitu civitates, quae pertinet ad provinciam Kladzko nomine dictaim

tradens filio suo Boleslao, committit eum per manus traditionem et fidei sponsionem

duci Bretislao, quatenus obseuendo suo avunculo a parte sibi creditam cum pace

possideret provinciam. Z jakiegoby powodu Bolesaw mia przyrzeka wierno Brze-

tysawowi? Mylno pogldu Kozmy zauwaa ju Naruszewicz, jak równie i mylne

podcignienie wypadku tego pod r. 1093. Porów, H. N. P. II pod r. 1096 wyda-

nia Turowskiego s. 69.

1'^) Cosma, III. an. 1096. Castro Polonorum destructo nomine Brido,

wedug badaczy teraniejsze miasto Wartha, w przesmyku miedzy lskiem a hrab-

stwem Kadzkiem. Porów. Griinhagen, Regesten zur Sclilesisch. Gesch. I, s. 17.

Clironica Principum Poloniae: Circa annum 1096. Briszizlaus, dux Bohemie, cum toto

suo exercitu Poloniam veniens super ripam fluminis Nisse castro Birde alias Bardo

destructo, longe inferius super altuni scopulum edificavit aliud castrum fortissimum,

Camenecz nominatum. M. P. III, s. 457.
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strony ksicia polskiego wypadao odwetowa Brzetysawowi

najazdem na ziemie czeskie, ale Wadysaw Herman zakopotany

buntem Zbigniewa, któremu na pomoc Pomorzanie do Kruszwicy

popieszyli , musia siy swe zwróci przeciw Kruszwicy, pod

któr pobiwszy buntowników, Zbigniewa osadzi w wiezieniu,^ *^)

a Brzetysawowi móg tern tylko odpaci, e wygnanyci przez

niego z Czecli dwóch Wrszowców Mutin i Boeja przyj i do-

brami ziemskiemi uposay (1096)."")

Staro i cioroba Wadysawa Hermana, napady Pomorza-

nów i niepokoje ze strony Rusi pobudziy go do zupenego za-

ufania wojewodzie Sieciechowi, przeciw samowadnym rzdom
którego obaj królewicze stanli. Wszcza si wojna domowa,

w której Sieciech i sam Wadysaw Herman przez synów jego

zostali pokonani; Sieciech wygnany z kraju ^'") na Rusi szuka

przytuku, a rzdy Polski przeszy do rk Bolesawa Krzywo-

ustego i Zbigniewa. Ostatni rozgniewany na brata, e mu ojciec

pierwszestwo do tronu przeznaczy, knu zmowy przeciw Bole-

sawowi, który tymczasem, zaprawiajc si w walkach z Pomo-

rzanami do wikszych czynów, syn z nadzwyczajnej odwagi

i roztropnoci. Brzetysaw II zbliy si do niego i zaprosiwszy

na uczt do atca (r. 1099) pasowa go na rycerza, przyczem,

wedug zapewnienia Kozmy, podarowa mu cz daniny, któr

ksiciu czeskiemu corocznie za lsk przez ksicia polskiego

skada naleao. '^^)

Przyjanic si z nastpc tronu polskiego, Brzetysaw II

pragn mie pokój stay ze strony Polski, aby móg zapewni

po sobie nastpstwo tronu czeskiego bratu swemu Borzywojowi,

wbrew ustawie Brzetysawa I z r. 1055, wedug której, po Brze-

"'"j Gallus II, 4, 5 powiada, e oprócz poganów, siedem pólków samych

Kruszwiczan pomagay Zbigniewowi w bitwie pod Kruszwica, i e Kruswica opy-

wajca przedtem w bogactwa i lud rycerski, odtd w guche pustkowie si obrócia.

"6) Cosma, III. s. a. ioq6. M. G. IX. 103.

"') Gallus II, 16.

11*) Cosmas, III. s. a. 1099. M, G. IX. 105,
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tysawie II powinien by nastpi Oldrzyk, syn Konrada, ksiae

brneski, jako najstarszy w rodzie Przemysowców. Dla dopicia

nieprawnego zamiaru swego, Brzetysaw II uda si -do cesarza

Henryka IV z proiba, aby Czechy odda w lenna posiado Bo-

rzywojowi, jak gdyby Czecliy byy prowincya cesarstwa. Hen-

ryk IV, rozumi sie, z radoci speni danie ksicia czeskiego

(r. 1099), a ten, opierajc sie na zgodzie z cesarzem, wyprawi

sie do Morawii, zdoby Brno i Oldrzyka z kraju wypdzi. Zni-

weczenie tym sposobem ustawy r. 1055 o nastpstwie tronu cze-

skiego, otworzyo na przyszo drog do intryg i zaburze w ro-

dzie Przemysowców, a Niemcom nowy powód do mieszania si

w sprawy czeskie podao. Brzetysaw II o to nie dba, ale wrogi

jego nie zasypiali. Raz gdy wraca z owów w lasacli pod gro-

dem Zbecznem, wyskoczy jedziec z lasu i oszczepem go prze-

bi (i 100), Pogo za zbójca znalaza go ju przebitego wasnym
jego mieczem. Nazywa si Lorek, a jak mniemano, podkupiony

by przez Mutin i Boeja Wrszowców, któryci Wadysaw Her-

min dawniej ju przyj i dobrami uposay. Teraz Mutina i Bo-

ej do Czeci powrócili. ^^'^)

Po Brzetysawie II wadz w Czeciaci obj brat jego Bo-

rzywoj II, ale wygnany z Morawii Oldrzyk, wróciwszy do ksi-

stwa Brneskiego, dobija si tronu czeskiego, a idc za przy-

kadem podanym przez Brzetysawa II, uda si do cesarza Hen-

ryka IV z prob, aby mu Czechy w lenno odda. Henryk,

przyjwszy z przyjemnoci bogate dary, odda Czechy w lenno
Oldrzykowi z tem, aby wlasnemi siami praw swych dochodzi.

Zebrawszy wic najemników niemieckich w Rakusach, Oldrzyk

stan w pobliu Kutnej Hory, przy Malinie, oczekujc na po-
czenie si z nim Czechów. Czechowie jednak trzymali si Bo-

rzywoja II, a Oldrzyk musia ustpi, rad bdc, e mu ksistwo

Brneskie zostawiono (r. iioi).^-*'; Pozbywszy si ksicia brne-

ii») Cosma, III, s. a. iioo, iioi, M. G. IX, 107—9.

i2«i) Ibidem.
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skiego, Borzywoj II mia jeszcze innego, gorszego wroga w ksi-

ciu oomunieckim witopeku, synu Ottona. Nie zadowalniajc

si dzielnica swa, witopek zamierzy wygna z Czech Borzy-

woja II, knu przeciw niemu zmowy, oczekujc zrcznoci, aby

otwarcie wystpi. Tymczasem zgon Wadysawa Hermana (ro-

ku 1 102) poda powód Zbigniewowi szuka pomocy u Borzywoja,

który z pocztku chcia go popiera, lecz wyrozumiawszy spra-

w pomidzy brami, pogodzi si z Bolesawem Krzywoustym

(i 103).'-') Inaczej postpi witopek. Nie baczc na obowi-

zek posuszestwa ksiciu czeskiemu, napad na lsk, pustoszy

pogranicze i tem wywoa odwet ze strony Polaków pod wcdz
Zelisawa, napadem na Morawy, i krwaw rozpraw, w której

obie strony znaczne poniosy straty (1104).^^-) Na poparcie Zeli-

sawa puci si sam Bolesaw do Moraw, lecz nieprzyjaciele, zam-

knwszy si w grodach, do walki nie wystpywali, zniszczywszy

wiec okolice, powróci do Polski, spieszc na wypraw pomor-

sk.'-'^) Borzywoj ustpi Bolesawowi Kamieniec nad r. Nis,^-*)

szuka spokoju, nie przewidujc zamachów witopeka, który

niespodziewanie z wojskiem pod Prag stan (r. 1105).'-'^) Zdrada

nie udaa si, lecz chytry witopek zamiaru swego nie wyrzek

si. Intrygami skoni on moniejszych ludzi i dzielnicznych ksi-

t morawskich na sw stron, a gdy na dworze Borzywoja II

zdrada dojrzaa, powtórnie do Czech wkroczy. Opuszczony od

przyjació Borzywoj II musia do Polski ucieka (1107),^'^*) wre-

szcie uda si o pomoc do Henryka V, który, za otrzymane pie-

nidze, wezwa przed siebie witopeka, groc mu za niepo-

susestwo wojn. Ten obawiajc si gniewu cesarza, popie-

szy do niego, powierzywszy wadz w Czechach bratu swemu

i2«) Cosma, III, a. 1103; Gallus, II, 24.

^22) Gallus, II, 25; Wincenty, Chr. 24, M. F. II, s. 313.
12'') Gallus, ir, 26, 27.

1-*) Griinhagen, Regesten, pod r. 1104.

»23) Cosma, III, a. 1106. M. G. IX, uo.
^^^) Cosma, III, a, no7. 1. c.
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Ottonowi Czarnemu. Henryk V bez ceremonii kaza witopeka
do wizienia wtrci, Borzywoj puci si do Czecli, lecz na gra-

nicy w górach Kruszcowych Otton Czarny odpar go. Wtedy

witopek przyrzekszy cesarzowi wierno i zoywszy znaczn

summ, przebaga go,^-') a Henryk V, nie pomny na to, e ju

przed tern wzi pienidze od Borzywoja, rad by, e mu .si

drugi pretendent do tronu czeskiego okupi. Wdarszy si na

tron witopek musia trzyma si Henrylca V, albowiem w Pol-

sce znaleli przytuek wrogi jego: Borzywoj z bratem Sobiesa-

wem i wielu monymi panami czeskimi.^ -^j Gotowaa si nowa

burza, o której niej powiemy.

7. Bolesaw Krzywousty zawiera przymierze z Kolomanem wgierskim

(r. 1107) przeciw Henryl<owi V i Czechom. Wojna r. 1108. Wymordo-

wanie Wrszowców (1108). Wyprawa Henryka V ze witopekiem do

Polski. Zamordowanie witopeka, klska Henryka V r. 1109. Wyprawy

Bolesawa do Czech r. IIIO. Zgoda z ksitami czeskimi r. ill5.

Oprócz dwóch ksit czeskich na dworze Bolesawa Krzy-

woustego znalaz si jeszcze trzeci znakomity zbieg, Almuc, brat

króla wgierskiego Kolomana. Polityka Polski i Wgier, w obec

wrogiego do nich usposobienia witopeka czeskiego i Henry-

ka V, wymagaa porozumienia si Bolesawa z Kolomanem. Ko-

loman, obawiajc si zasadzki w Polsce, z powodu Almuca, zwle-

ka zjazd z Bolesawem, lecz póniej, przez wzajemne poselstwa,

obaj monarchowie zjechawszy si w Spiu, ^-*') zawarli umow, i

12-) Dudik, Miihr. Gesch. II, 533.

^-*) Cosma, III, a. 1107. Multi ex comilibus, quos ipse Boriwoj de proselitis

feceiat 'comites, commitabantur eum et secum in Poloniam proficiscuntur. M. G.

IX, s. III.

i-t*) Gallus, II, 29 i 46; Mistrz Wincenty i dopeniacz Mierzwy pod r. 1108

(M. P. II, 332), tudzie Chr, Princ. Polon. 15 (M. P. III, 459) nie wzmiankuj

gdzie sie odby zjazd Bolesawa z Kolomanem. Dopiero Dugosz pod r. 1108 mówi;

Colomanus Hungariae rex filio suo natu majori Stephano filiam Juditham Boleslai

Polonorum ducis desponsat uxorem, provinciam Scepusiensem, quae tunc juris Po-

lonorum fuerat, et pars ejus non modica in terra Cracoviensi consistebat, Boleslaus

filiae in dot;.m consigr,at. Ab eo quoque te m por sequestrata a Po-
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na wypadek zaczepienia któregokolwiek z nich przez cesarza,

drugi majcy rce swobodne do dziaania, natychmiast do Czech

wkroczy''"*) (r. 1108). Rycerstwo Bolesawa w tym czasie, bro-

nic granice Polski od IMorawii, tylko co pod Raciborzem roz-

gromio IMorawianów, a gdy niebawem potem cesarz Henryk V
napad na Wgry, z hodownikiem swym witopekiem, Bole-

saw, stosownie do umowy z Kolomanem, przedarszy sie przez

lasy, wpad do Czech, wojsko czeskie pod wodz Mutiny i Wacka

pobi, pi dni upiey, trzy kasztelanije wypali, i chocia w sl<;u-

tek otrzymanych wiadomoci o buncie Pomorzanów, spiesznie

opuci Czechy,'"') jednak cel wyprawy zosta osignity: wi-
topek owiadczy Henrykowi V, e musi do Czech powraca,

a Henryk, pozbawiony pomocy Czechów, ujrza si zmuszonym

rzuci oblenie Presburga i co prdzej do Niemiec wraca, za-

klwszy si, e si zemci na Bolesawie za siebie i Czechów.^"'-)

Pobity przez Polaków wojewoda Wacek tómaczy si przed

ksiciem witopekiem, e nieszczcie na Czechy spado niby

w skutek porozumienia si Mutiny z Polakami. witopek za

rad Henryka V, zamierzy cay ród Wrszowców wytpi.'""")

AVezwawszy wic do siebie Mutin z killcu innymi krewnymi,

kaza ich zamordowa, a rycerzom swym oznajmi, e nalece

do Wrszowców grody i ziemie kady z nich moe na wasno

lonia in proprietatem et ditionem Hungarorum transiit.

Szczegóy w Naruszewicza H. N. P, II, pod r. 1108, s. 140—1. — Znane sa dzieje

starostwa Spiskiego, zagrabionego przez Wgrów podczas pierwszego rozbioru Pol-

ski w r. 1772. Dotd jednak lud Spia pamita, e „sprawiedliwa granica Polski

jest u Genciskich mostów", trzy mile za Koszycami, a od wsi Leniczy, na gra-

nicy Galicyi, pitnacie mil. Porów. Kaz. Lapczyski. Lato pod Pieninami, Tygo-

dnik Illustrowany r. 1862. Tom IV, s. 147.

»30) Gallus, II, 46.

131) Ibidem.

i32j Cosma, ad. a. 1108. Quibus auditis rex Henricus fertur dixisse compa-

tri Zuatopluk: Nisi tuas injurias in Poloniis ulciscar, projecta vilior sempcr habear.

M. G. IX, s. 113.

i33j Yita Yiperti, a. 11 10. Rex autem Zuetipolco consuluit, ut omnes pri-

mates qui Worswice dcebantur, decollaret, illeue pnruit. Hoffmann, Ser. rer, lusati.,

I, p. 23. Take Annal. Pegavienses. M. G. XVI, 250,
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zaj. Podane w tak haniebny sposób haso do niesychanego

w dziejach rozboju, wywoao straszna rze nietyllco dorosych

mów, lecz i l;obiet, dzieci, niemowlt. Wymordowano w naj-

olcrutniejszy sposób olcoo 3000 osób.^-'*) Takim sposobem jeden

ze staroytnych i najsilniejszych rodów czeskich, który z pod-

niety jednego tyrana w kocu X w. wymordowa nie mniej zna-

komity ród Sawników^^'-^) i dobra ich zagrabi, — przez zapalczy-

wo innego tyrana w r. 1108 sam zniszczony zosta. Niedobitki

Wrszowców, podobnie jak niegdy Sawników, znaleli w Polsce

przytuek, uposaeni od Bolesawa obszernemi dobrami i pod

nazwiskiem Rawitów stali sie zacnymi obywatelami polskimi.'"*')

Rozgniewany na Bolesawa Krzywoustego Henryk V goto-

wa przeciw niemu wypraw i gdy Bolesaw prowadzi uporczy-

w wojn z Pomorzanami (r. 1109), Henryk V zada! od niego,

aby poow pastwa ustpi Zbigniewowi i aby paci cesarzowi

300 marek rocznie, albo dostarcza mu tyle ludzi zbrojnych na

wypraw- rzymsk,'""^ podobnie do zobowiza hodowniczych

ksit czeskich.'-'^'') Bolesaw wymagania cesarskie odrzuci. Hen-

ryk, ufajc obietnicom Zbigniewa i witopeka, e byleby do

Polski wkroczy, wiksza cz Polaków opuci Bolesawa, po-

pieszy z potnem wojskiem niemieckiem i czeskiem pod By-

tom nad Odr, w dolnym lsku,'^") aby gród ten ubiedz wprzód

13*) Cosma, III, ad a. iinS. ^r. G. IX, 113— 14; Annal. Disibodi, ad a. 1 108.

M. G. XVIT, 20.

1.^.) Wyej s. 305.

13'*) Rava. Ex Bohemica gente, qui illic Ursovicze nominantur, ducens ge-

nus a Bohemie ducibus, ob perfidie scelus, cum omni eorum cognatione exterminati,

piter paucos, qui in Poloniam fugientes, in notabilem crerere familiam. Seueri,

audaces, et crudeles viri; nonnuUi eciam sanguinarii, periculorum contemptores. Du-

gosz, Insignia seu Clenodia regni Poloniae. Wydanie Muczkowsluego. Kraków,

1851, s. 65.

13-) Gallus, III, 2.

13S) Wyej s, 222, 223, 226, 487.
i^'') Chronica prin. polon, objania, e Bytom nie ten, quod consistit versus

Cracoviani, sed prope majorem Glogoviam ... et Glogovia, sicut credo, ex alia parte

Odere versus Poloniam tunc temporis fuit sita. M, P. III, 466.
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nim Bolesaw z Pomorza nadcignie. Gdy jednak zaoga Byto-

mia na zbliajcych si Niemców z tak natarczywoci uderzya,

e sam Henryk podziwia mcztwo na wpó nagich ludzi w poró-

wnaniu z jego pancernymi rycerzami, wtedy on przekona si

o niedorzecznoci twierdze Zbigniewa i witopeka, a nie wi-

dzc monoci zdobycia Bytomia, pocign pod Gogów. Bole-

saw z nielicznym oddziaem wojowników w pobliu Gogowa, robi

rozporzdzenia do opierania si nieprzyjacioom na przeprawach

przez Odr, a tymczasem ciga siy z oddalonych czci kraju.

Cesarz, przebywszy Odr pod Gogowem, przystpi do oblenia

tej warowni, przygotowywa machiny do szturmu, Gogowianie

gotowali si do obrony, poprawiajc warownie, znoszc na Avay

stosy kamieni myskich, i koty z wod wrzc. Popchnwszy

wojska do szturmu, cesarz rozkaza zakadników i syna kaszte-

lana grodu uwiza do machin, mniemajc, e obleni na widok

swych przyjació i krewnych, na nieuchronn zgub naraonych,

otworz bramy. Okrutny pomys nie przyniós cesarzowi adnej

korzyci: wszystkie szturmy Niemców i Czechów Gogowianie

mnie odpierali, a tymczasem Bolesaw prowadzc wojn pod-

jazdow, niszczy drobne oddziay niemieckie, wysyane z obozu

po ywno w okolicy, czsto nawet napadami nocnymi na obóz

trwog w nim szerzy, stawia zasadzki po drogach, lekkie za

hufce jego dokoa obóz nieprzyjacielski otaczay. Niemcy za-

przestawszy szturm.u, stali w obozie, jakby obleni, nie miejc

na krok z obozu wychyli si. Strach paniczny ogarn wojska

cesarskie tak, e nawet Czesi, „cho to zawoani upienicy, wo-

leli nie je i nie pi, byle pogromu unikn" i z obozu nie wy-

chodzili. Zbliaa si klska. Cesarz zadumany nie wiedzia co

pocz, gdy do suchu jego dolatyway odgosy pieni na cze
Bolesawa w obozie niemieckim piewanych, gniewa si mocno,

wzbrania piewa, lecz zakazem swym do goniejszego jeszcze

piewania znuonych piewaków pobudza. Zamyla o odwro-

cie, udajc, e niby na Kraków uderzy zamierza. Wysa wic

do Bolesawa przez ordowników list, wymagajc wypacenia
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mu jednorazowo 300 grzywien, a o dostarczeniu onierzy nie

czyni ju wzmianl<i. Bolesaw odpowiedzia, e ani IicViego obola

nie zapaci. — Cesarz umyli Czechów posa na Wrocaw, ale

gdy jeden oddzia czeslci pobity zosta, cesarz wezwa do siebie

na narad witopeka, Ictóry cay dzie 21 Wrzenia zabawi

u niego. Wieczorem, gdy witopek wraca do obozu, z lasu

jaki nieznajomy jedziec zbliy si do orszaku ksicia i z tak

si cisn swój oszczep w witopeka, e ten pad na miejscu

martwy. ^*°) Wród nocnej ciemnoci i zamieszania jedziec znik,

a imi jego tajemnica pokrya. Podejrzywano Jana Wrszowca

syna Tystowego, e on niby podesa zbójc, mszczc si za wy-

mordowanie rodu swego, ale nikt nic pewnego nie odkry. ^^')

Popoch nadzwyczajny w obozie czeskim, z obawy napadu

Bolesawa, powsta. Czesi stali pod broni, spierali si, kto ma

zosta ksiciem. Wiprecht z Groicz podniós gos za Borzywo-

jem, ale w obozie dano wolnej elekcyi i nie uznawano praw

nastpstwa. Na prob Wacka, przyjaciela zabitego witope-

ka, wojsko wybrao Ottona, brata zabitego ksicia. Cesarz wnet

potwierdzi go, aby utrzyma Czechów w "obozie, ale oni rwali

si do ojczyzny, przewidujc nowe burze w domu. Z nimi uciek

i Zbigniew. Jeden tylko Wiprecht z 2000 dzielnych Misznia-

nów, ustpujc yczeniu cesarza, pozosta w obozie, w nadziei,

e mu wynagrodzon bdzie usuga w krytycznym czasie cesa-

rzowi okazana.^*-)

Z osabionem i zdemoralizowanem wojskiem Henryk V ru-

szy pod Wrocaw, rozpuciwszy wie, e cignie do Krakowa.

Zbliy si nareszcie do Wrocawia i stan, bo dalej i nie

móg. Zasobów dla poywienia ludzi i koni nie byo, wysya
z obozu oddziay dla upieenia okolicy ani myli, bo ruszeni

1'^^) Gallus, III, 3, 4, 5, 6, 7, 8, g, 10, u, 12, 13, 14, 16. Chr. piin. pol.

w M. P. III, 466—470.
1") Cosma, III, a. 1109; Vita Yiperti, apud Hoffmann. Ser. rerum hisat,

I, P. 23-

1'-) Cosma, III, a. 1109; Vita Yiperti, 1. c.

Tom lir. 32
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przez Bolesawa kmiecie lscy dokoa obóz niemiecki opasali,

a on sam coraz czestszemi podjazdami niezmiernie targa siy

wrogów. Ndza, gód, zaraza trzebiy szeregi niemieckie, a ce-

sarz codzie nie dolicza sie mnóstwa swyci onierzy.

Nalegali na Bolesawa r)^cerze polscy, aby waln bitw sko-

czy rozpraw z napastnikami, ale on szczdzc rycerstwo na

przyszo potrzebne, wola nieprzyjació nka nieustannymi pod-

jazdami i godem, cienia obóz cesarski zwartymi coraz bardziej

szeregami kmieci, z rónyci stron Polski przybywajcych. Hen-

ryk V ujrza si w obleniu, zamyla odwrót, lecz rejterowa

si porzdnie ze szcztkami zdemoralizowanego wojska nie byo

ju monoci. Zrzuciwszy wic z siebie szaty królewskie, cesarz

pod opiek mnego grafa Wiprecita Groickiego uciek, a za

nim jego wojownicy, jak si komu udao. Z potnego wojska

cesarslciego na polu wrocawskiem tylko trupy zostay, ^^-''j Pa-

mi o tej strasznej klsce Niemców (r. 1109), przechodzc z po-

kolenia do pokolenia, przeistoczya si w legend o p s i e m
polu, wedug której psy, zbiegajc si zewszd na pole wro-

cawskie, poeray ciaa niemieckich rycerzy i z tego powodu

niby pozostaa nazwa: psie pole (Hundsfeld).

Wnet potem Bolesaw Krzywousty ruszy do Czech, aby

Borzywoja na tron wprowadzi, lecz tam stronnictwo modszego

brata Borzywojowego Wadysawa, popieranego przez Henryka

V, obwoao go królem. Bolesaw zamierza do Pragi dy, ale

gdy si dowiedzia, e syn Wiprechta Groickiego Wiprecht II,

z Misznianami wprowadzi Borzywoja do Wyszegradu i obwoa
go ksiciem, uwaa spraw Borzywoja za ukoczon pomyl-

nie,'''^) powróci do Polski i teje zimy wojsko swe na Pomorze

prowadzi. Nie przewidywa atoli Bolesaw, e mu wkrótce w}''-

ii'j Gallus, III, .15. Jak pisarze niemieccy dawnych wieków przewrotnie

o klsce Henryka V pod Wrocawiem wiadomoci zapisywali, za przykad poshuy

moe Abbat Urspergensis: Henricus ad Poloniam gentem longinquam niOvit exer-

citum, mu1toque ibi atque diulino desudans labore, diu negatum a terra illa tributi

cxefrii debitum. I na tem koniec. Chroni, edit, 1569, p. 253.
'''\ Gallus III, 17; Vita Yiperti, aped Hoffmann. Sc, re. lus I, 23.
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padnie znowu z Czechami orem si rozprawi. Albowiem w ty-

dzie po obwoaniu Borzywoja ksiciem, Henryk V popieszy

z wojskiem do Czech, wezwa przed siebie do Rokiczan obu pre-

tendentów do tronu, Borzywoja kaza oku w kajdany i uwizi

w Hamersztejnie nad Renem, a Wadysawa ksiciem potwier-

dzi, (w Styczniu r. iiio). Skutki zmiany rzdu w Czechach

day si wnet poczu Polsce dotkliwie. Zbigniew z Czechami po-

cz napada na Slsk/'*''j a ksi Wadysaw ciga stronni-

ków Borzywoja i ksicia morawskiego Ottona uwizi.'^**)

Interesy pastwa Polskiego niepozwaay Bolesawowi Krzy-

woustemu obojtnie patrze na to, co si w Czecliaci dziao.

cignwszy wic wojsko swe z Pomorza, i majc przy sobie

ksicia Sobiesawa, Bolesaw z potn i dobrze uorganizowan

sil, przedzierajc si przez najwysze szczyty gór pogranicznyci

i gstwiny lene, niezwykemi drogami, wtargn do Czech we

Wrzeniu r. iiio, doszed do r. Cydliny, po drugiej stronie któ-

rej sta ze swem wojskiem ksi Wadysaw, Kilka dni wojsko

polskie ruszao si w rónych kierunkach nad Cydin, szukajc

zrcznej chwili do przejcia rzeki, a gdy Bolesaw przeszed na-

koniec Cydlin aby przeciwników do boju zmusi, Czechowie,

unikajc bitwy, przeszli w nocy na inny brzeg rzeki. Brak y-
wnoci zmusi Bolesawa rozpocz odwrót ku granicom swym.

Czechowie szli za nim. U podnóa gór nienych wojsko pol-

skie stano obozem. Czechowie napadli na oddzia wojewody

Skarbiniira, lasem od gównych si polskich oddzielony, a inne

liufce przeciw Bolesawowi postawili. Ten, uszykowawszy pók
gnienieski . Wojciecha, cz pólku wojewodziskiego i inne

hufce wyborowego rycerstwa, krzykn: „Wjara", — „my pier-

wsi bój poczniem i my go skoczym." Wnet caa jazda rzuci-

wszy si na wrogów i „bój od skruszenia , kopij zagaiwszy, mie-

"5) Gallus III, 19.

""J Cosma 111,34 ad. a. 1 1 10 wzmiankuje, e Wadysaw, skazawszy Ottona

orawskiego na wizienie, izek: ut sui posteri discant, quod tena Moravia et ejus

inatores semper Boemorum principis sint sub potestate. M. G. IX. 119.

32*
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czem dalszej roboty dokonaa." Pierwszy leg pomostem szyk

byszczcych czeskich i niemieckich kiryników, potem inny

kwiat czeskich rycerzy, reszta nieprzyjació w rozsypk lub nie-

wole posza. Pogrom wojsk ksicia Wadysawa w pobliu Tru-

tnowa byl zupeny. Zbigniew, przytomny w obozie czeskim, ra-

towa si ucieczka'-*') (8 Padziernika, r. iiio).

wietne zwyciztwo otwierao Bolesawowi swobodn do

Pragi drog. Lecz pocóby tam poszed? Wszak przyjaciela

jego Borzywoja Henryk V trzyma w wizieniu, a tymczasem

straszne powstanie pogastwa midzy ab a Odr (ino), tu-

dzie sprawy pomorskie wymagay bacznoci. Wszed wic Bo-

lesaw w porozumienie z Wadysawem i w tyme jeszcze roku

IIIO poj za on Salomee, córk hrabiego Henryka z Bergu,

siostra którego Ryxa przedtem ju zostaa maonk ksicia

Wadysawa.''*^) W tyme czasie Bolesaw skoni Wadysawa
do wydzielenia Sobiesawowi atca z okolic na utrzymanie'^")

i utrwali zgod z Czeciami na dugie lata. Wprawdzie Sobie-

saw, w skutek nowych zatargów z bratem w r. 1113 znowu do

Polski uciek, lecz to nie naruszyo dobrych stosunków z Cze-

chami. Bolesaw stara si pogodzi braci. W Lipcu r. 1 11

5

ksita: Wadysawa Sobiesaw i Bolesaw Krzywousty zjechali

si nad brzegiem Nisy lskiej, dokd przyby tame Otton mo-

rawski, zaprzysigli sobie wzajemn zgod i udarowawszy si

wzajemnie bogatymi podarkami, wrócili do domu, cieszc si za-

pewnieniem pokój u, '^^)

"") Gallus III, 21, 22, 23; Cosma III, a. ilio, 35, 36. Palacky. Dejiny.

Dii. I. kniha III. s. 391. O miejscu bitwy w pobliu nienie, niedaleko Trutnowa,

Tomek: Deje kral. Cesk. s. 90. Pamatky Archeol. Dii II, s. 165.

^*^) Pierwsza ona Bolesawa Krzywoustego Zbysawa, córka ksicia kijow-

skiego i halickiego witopeka, polubiona w r. 1103, umara w r. 1108, Druga

on, wedug Ortlieba Zwifaltensis bya Salome, filia Heinrici comitis de Berge.

Translatio Manus S. Stephani, wBielowskiegoM. P. II, s. 3. —Tame Bertholdi de con-

slructione monasterii Zwifaltensis str. 6 wzmiankuje i o Ryksie, onie Wadysawa.
'*») Gallus III, 25. Cosma III, 34.
^*fj Cosma III, 40, 41. an. 11 14, 1115. M. G. i X. 122. Palacky. Dejiny.

Dii. I. kn. III. s. 394.
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§61.

Sowiaszczyzna bawochwalcza po upadku wadzy
polskiej nad ab a do nawrócenia Pomorza przez

Bolesawa Krzywoustego (r. 1034—1127).

I. Rozosobnienie ludów zaodrzaskich i pomorskich.

W cigu kilkuwiekowej walki o niepodlego, ludy za-

odrzaskie i pomorskie wytworzyy o wasnych siach kademu

z nich waciwy ustrój wewntrzny i stosunki polityczne. Obo-

dryci, Lutycy, Ranowie i Pomorzanie skadali osobne zwizki,

jakby pastwa udzielne, prowadzce na wasn rk polityk ze-

wntrzn, nie zwaajc na to, co ssiedzi robili. Rozosobnienie

z biegiem czasu doprowadzio do tak rónego ustroju polity-

cznego, e jednakowego pochodzenia i obyczaju ludy, w XI w.

miay ksztaty pastwowe cakiem ju odmienne.

Ob odry ci najbardziej na zachód wysunici, musieli w obec

pogranicznych napadów Sasów i Danów, wczenie poczy swe

siy w rku ksit, którzy im w bojach przewodniczyli. Cige
walki z nieprzyjaciómi, klski, zniszczenia kraju zniewoliy lud

obodrycki do ulegoci ksitom, do suchania ich rozkazów, bo

dowiadczenie nauczyo, e bez silnej wadzy niepodobiestwem

byo skutecznie wrogów odpiera. Ksita, czuwajc nad bez-

pieczestwem kraju, zyskiwali powaanie: lud przyzwyczaja si

do szanowania wadzy. Milcz wic dzieje o zgromadzeniach lu-

dowych, wiecach, a wzmiankuj tylko o ksitach, koo któ-

rych obracay si dzieje i losy Obodrytów.

Lutycy mniej od Obodrytów naraeni na napady nieprzy-

jació, bardziej nieprzystpni w swych moczarami i lasami po-

krytych miejscowociach, a przytem zagorzali poganie, nie czuli

potrzeby podniesienia wadzy ksicej. Gmin kmiecy hucza na

wiecach, podtrzymywa usilnie samorzd drobnych krajów, ziem,

niby udzielnycli pastewek, wreszcie star ksit ju w X wieku

I
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tak, e w XI w, wzmianki o nich nie znajdujemy. Sprawy wa-

niejsze, dotyczce zwizku ludów lutyckich, jak wojna i pokój,

czyy drobne ludy na wiecach w wityni Radogosta. Nie

cay gmin wszake, a tylko przedniejsi obywatele mogli si zbie-

ra na sejm, którym kierowali monowadzcy z pomoc poga-

skich kapanów. Ci wanie monowadzcy, dla utrzymania zna-

czenia swego, odwrócili ludy lutyckie od zwizku z Bolesawem

Chrobrym i sprzymierzyli si z Niemcami.

Dwa bratnie ludy, posiadajce dawniej jednakowy u.stroj

polityczny i spoeczny, Obodryci i Lutycy w XI w. tak si ju

odrónili, e u Obodrytów dostrzegamy zawizek pastwa mo-

narchicznego, a u Lutyków federacyj gmin kmiecych, najwy-

sz wadz, której sprawowa sejm z teokratyczno-szlacheckich

ywioów zoony.

Rany, nalec do zwizku Lutyków, stanowili osobne

pastwo teokratyczno-monarchiczne, w którem wadza arcyka-

pana staa wyej od wadzy królewskiej. Odosobnienie ich do-

szo ju w X w. do takiego stopnia, e nie wahali si sprzymie-

rza si z Niemcami i razem z nimi walczy przeciw najbliszym

swym braciom Lutykom.

Pomorzanie zachodni, zamieszkali po obu brzegach dol-

nej Odry z wyspami przy ujciu jej Uznoimem i Wolinem, a na

wschód a do r. Parsanty, bronili swej niepodlegoci przeciw

naciskajcym na nich Danóm i Polakom. Mniej od "Lutyków

i Ranów napastowani przez nieprzyjació, a przytem posiadajc

obszern terytoryj, niedostpn prawie przez odwieczne puszcze

i bota, mocniej od innych braci trzymali si staroytnego oby-

czaju, wedug którego ksita podzielali sw wadz z wiecami

i moniejszymi obywatelami kraju.

Cztery wzmiankowane ludy, trzymajc si dawnej wiary

i prastarych obyczajów, skaday w XI w. osobn grup ludów

sowiaskich, nieprzyjanie usposobionych do chrzeciaskiej Pol-

ski. Pozostawieni samym sobie Obodryci, Lutycy, Rany i Po-
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morzanie w zajciach z Niemcami, Danami i Normanami walczyli

kady z osobna, czstokro nawet z powodzeniem. Oczywicie,

e wojny ich z cudzoziemcami wcale inaczej koczyyby sie, gdy-

by poczywszy sie pod jedn wadze, wszyscy dziaali wspól-

nemi siami. Z poczenia tych czterech ludów mogoby si na

Pomorzu baltyckem utworzy pastwo silniejsze nietylko od ka-

dego z ssiednich markgrafów i ksicia saskiego, ale i od króla

duskiego, bo posiadaoby obszerniejsz terytoryj, zamieszka

przez liczne i nadzwyczaj bitne ludy. Prd wypadków wskazy-

wa tym ludom konieczno i za postpem czasu, wyrzec si

swobody gminnej i czci dawnym bogom na korzy ustroju pa-

stwowego i cywilizacyi chrzeciaskiej, Polska przykadem im

wiecia! K^sita sowiascy pojmywali, e Niemcy gotuj im

zniszczenie i mier, e wyprawy niemieckie pod pozorem sze-

rzenia chrzeciastwa, byy obud, mask dla pokrycia chciwo-

ci i grabiey. Ludy sowiaskie gotowe byy do walki na

mier, do powicenia si i ofiary bez granic, brakowao im je-

dnak zmysu politycznego. Interesy dynastów, odwieczne zatargi

pomidzy ksitami, z pokolenia do pokolenia przechodzce, in-

trygi wrogów, egoizm monowadzców i kapanów, wreszcie cie-

mnota pogaska podtrzymyway rozosobnienie, usuway myl or-

ganizacyi pastwowej. Klski i utrapienia ojczyzny podnosiy

czasem do wadzy ksit mielszej natury i hartownego charak-

teru, gotowych i za postpem wieku, los jednak odmówi po-

morskim Sowianom wybitniejszych osobistoci, uzdolnionych wy-
szymi przymiotami rozumu i serca, aby czy i prowadzi bratnie

ludy po drodze owiaty chrzeciaskiej, rozwija siy narodowe

dla wstrzymania naporu wzmagajcych si pastw zaborczych:

Niemiec i Danii. Rzecz jasna, e z biegiem czasu Sowianie

nadbatyccy opamitaliby si i stworzyliby osobne pastwo, na

ksztat Czech i Polski, ale wrogi pieszyli, aby ich nie dopuci

do tego. Napady, wojny, zabory pogranicznych ziem niewoliy

Sowian zaodrzaskich i pomorskich sta cigle pod broni,

walczy jak kto umia. Ztd i dzieje ludów tych nie daj si



— 504 —
uj w ramy szerszego obrazu, a rozpraszaj sie w wewntrznych

zaburzeniach i wojnach z cudzoziemcami. Zostaje wiec dzieje So-

wian bawochwalczych w XI wieku wzi pod rozwag poje-

dynczo kadego ludu.

2. Obodryci. Napady Danów (1043—1044). Gotszalk wprowadza

chrzeciastwo; zabity r. 1066. Powstanie poganów. Bus zamordowany

(1066). Kruk ksiciem. Budywoj zamordowany (1071), Kruk take (1105).

Henryk syn Gotszalka królem.

Od niepamitnych czasów Danowie wdzierali sie na po-

brzea batyckie w celu zdobycia upów i stanowisk od Jutandyi

i Szlezwiku a do Prusów,^) Kurów,-) ujcia Dwiny i dalej a
do zatoki Fiskiej.^) Z Danami czyy si rozbójnicze tumy

skandynawskich piratów i wspólnie pod nazw Normanów i Wa-

ragów gone na cay wiat przedsibray wyprawy. Z takich

rozbójniczych tumów sformowao si towarzystwo wikingów

jomsburgskich w X wieku, o których wzmiankowalimy wyej. '^)

Przewódzcy tych wikingów, spokrewniwszy si z Mieszkiem I i Bo-

lesawem Chrobrym, trzymali si mocno w swej warowni o trzy

mile niemieckie od Wolina pooonej i nie zwaajc na pokre-

wiestwo z królami duskimi, chrzecianami, wadzy ich uznawa

nie chcieli, z Wolinianami jednak, takimi jak oni poganami, zo-

stawali w zgodzie, a przecig stu lat pobytu wikingów na ziemi

sowiaskiej dostateczny by dla assymilacyi ich poniekd z lu-

dnoci miejscow.^) Z swojej strony Danowie, uwaajc Joms-

1) 1027— 1030, Kanutus senes, Svenoni iilius — Sclaviam cum Sarabia

sibi subjugavit. Svenonis histor. regn. Dann., w Langebeka Scripto, rer. danica-

rum, I, 54.

-) Ju za czasów . Ansgara (820—830) Danowie opanowali brzegi Kur-

landyi i jak si z ywota . Ansgara dowiadujemy, zmuszeni zostali opuci krain

zbuntowanych Kurów. Szajnocha. Lechicki pocztek Polski. Dziea. T. IV, s. 180.

') "Wiadomo, e w r. 859 Sowianie nowgorodzcy wygnali swoich Waragów

„za morze."

') Wyej, s. 316, 318.

'•>) O stosunkach Wolina do Jomsburga w X w. nie posiadamy wiadomoci,

ale gdy ta warownia od duskich konungów odpada, Wolinianie stali sie sprzy-

mierzecami jonsburgskich wikingów i razem z nimi robili wyprawy morskie. (Gie-

i
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burg za posiado duska, pragnli warownie te zagarn razem

z Wolinem, który syn z handlu i nadzwyczajnych bogactw,")

a przytem suy przytukiem dla wszystkich wygnaców i awan-

turników duskich i norwegskich,') którzy razem ze Sowianami

rabowali po brzegach morza Batyckiego. Wzrost ogromnej po-

tgi Kanuta W. zniewoli mieszkaców Jomsburga do uznawania

wadzy jego, ale gdy po mierci Kanuta (r. 1035) Danij opano-

wa król wgierski Magnus Dobry, syn Olafa ., jomsburgscy

wikingi odmówili mu posuszestwa. Magnus z liczna flot ude-

rzy na Jomsburg, warownie zburzy, chram pogaski spali, po-

tem obieg Wolin (1043), okolice którego wypali i srogo zupie-

y;^) cz Sowian poddaa si królowi, inni rozbiegli si w ró-

ne strony.^)

Nad Obodrytami w tym czasie panowam dzielny Ratibor,

chrzecianin, lecz i u poganów zaufanie posiadajcy. Mia on

omiu synów, którzy byli ksitami, zapewno plemion obodryc-

kich, wadzy Ratibora podlegych. Z niewiadomego powodu Ba-

nowie zabili Ratibora, ^'^) prawdopodobnie jednak, e za pomoc

sebreeht. Wend. Gesch I, 250). Wikingi do Jomsburga bez kobiet przybywali. Czy

nie wypada przypuci, e jak wodzowie brali za ony córki Mieszka I, tak towa-

rzysze niszych stopni pojmywali za ony slowianki, bo innej narodowoci kobiet

w okolicy Jomsburga nie byo. Snoro Sturlson nawet mieszkaców Jomsburga

Wendami nazywa; Yendas Jomsburgum habitantes. Saga of Magnusi Goda c. 25.

•J) Dziea niniejszego T. II, s. 607.

') Julinum certissimum Danorum profugium proscriptorum. Saxo Grammati-

cus. Historia Danica, lib. XII, p. 604, edit. Havniae, 1839,

**) A, 1043. Magnus autem rex posteauam in Yindlandiam venit, Jomsbur-

gum agressus, oppidi munimentis mox expugnatis, incolarum plurimos occidit, oppi-

dum ipsum subjecto igne cremavit, ruraue late vicina incendiis vastavit, maxima

belli foeditate grassatus. Snori Sturlson, Saga of Magnusi Goda c. 25. Wigger,

Mek. Annal. 73.

") Multi Yindlandiae incolae obsecjuium idemue Magno regi addixere : atta-

men longe pluras erant, qui elapsi fuga lateue sparsi sunt. Snori Sturlson, 1, c.

cap. 25. Porów. Dahlman. Gesch, v. Danemarck, 121. Barthold. Gesch. v. Riigen

u. Pommern, I. 383.

^") A. 1043— 4. Ratibor dux Sclavorum interfectus est a Danis. Ratibor

iste christianus erat, vir magnae potestatis inter barbaros Habuit enim filios octo,

principes Sclavorum, qui omnes occisi snnt a Danis, dum patrem ucisci uesierunt,

Adam. Bremcns. II, 75,
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udzielon Wolinianom. Synowie jego, mszczc si za mier
ojca, rozpoczli z Danami na ldzie i morzu wojn, w której

uczestnictwo i Ranowie przyjli, A chocia w bojach wszyscy

synowie Ratibora padli, nie wyzibio to zapaiu Sowian, którzy

wtargnwszy massa do Szlezwiku, niszczyli posiadoci duslcie

a do koczyn Jutlandyi. Gdy jednak do domu zwycizko wra-

cali, nie przewidujc niebezpieczestwa, Magnus, porozumiawszy

sie z ziciem swym Ordulfem, synem ksicia saskiego Bernliar-

da, wyldowa niepostrzeony na brzegach Szlei, napad na So-

wian w nocy, okropn rze spriiwi, a przy pomocy nadbiegych

od Ordulfa posików, zada im tak klsk, e wedug ówcze-

snych pisarzy, 15,000 Sowian w boju zgino, 29 Wrzenia roku

1044.11)

W czasie tych wypadków zjawi si Gotszalk, l<tóry jedy-

nacie lat przepdziwszy u cudzoziemców, uczestniczy w wypra-

wie króla Kanuta do Anglii, a po jego mierci (1035) bawi na

dworze duskim, pozyska przyja krewnego Kanuta Swena

i rk siostry jego Syryty. Z pomoc duslc Gotszalk, powró-

ciwszy do kraju, „znalaz dziedzictwo swoje w rku jakich wadz-

ców, z którymi walczy musia, nim posiado swoj i wadz
odzyska."'-) Wychowany w clirzeciastwie i ocierajc si po

wiecie Gotszalk poj potrzeby ojczyzny. Wróci on do kraju

z pomoc dusk, ale niepodlego jego usilnie broni zamierzy.

Pierwszym do tego rodkiem miao suy ryche wprowadzenie

chrzeciastwa, bo to pozbawiao Niemców i Danów powodów

^1) A. 1044. Ad cujus mortem nlciscendum jam tunc cum exercitu Winiili

venientes usque ad Ripam vastandam progressi sunt. Et forte Magnus rex tunc a Noid-

mannia rediens Heidibam appulit. Qui mox Danorum copiis undiue collectis egre-

dientes a Dania paganos in campestribus Heidibae cxcepit. Quindecim milia ferun-

tur ibi occiss. Adam. Brem. II, 75. O bitwie tej szeroko rozpowiadaj sagi pó-

nocne. Z nich dowiadujemy si o pomocy podanej przez Ordulfa Magnusowi, o czem

ani Adam Bremeski, ani Saxo Grammatyk nie wzmiankuj; z nich dowiadujemy si

take, e bitwa zasza w dzie . Michaa. Ale we wzgldzie miejsca bitwy sagi

podaj wiadomoci niezgodne pomidzy sob. Porów. Scri[)ta historica Islandorum.

T. VII, p. 353 sequ. T. XII, p. 555 sequ.

12) Adam. Br. II, 75, Helmold, I, 20,
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do napadów w imi religii na Sowian. Nieatwo mu byo doj
do zamierzonego celu. Obodryci niejednokrotnie dowiadczywszy

zdzierstw sug kocioa, z obrzydzeniem patrzyli na cirzecia-

stwo, jak na nauk niemieck, nie ufali Gotszalkowi, w dawnym

pogaskim obyczaju trwali^"') i tylko przez wzgld na dawniejsze

jego czyny, uznawali go ksiciem.

Ówczesny arcybiskup bremeski Adalbert (1045— 1072), gorli-

wy o rozszerzenie chrzeciastwa w pónocnycli stronach, a jeszcze

wicej o wywyszenie swej metropolii, wszed w blizkie stosunki

z Gotszalkiem, który stawszy si zwolennikiem arcybiskupa, cz-

sto odwiedza Hamburg, ryzydencyj Adalberta, budowa mzkie

i eskie klasztory, napenia kraj kocioami, naucza nowej wiary

ten sam lud, który przed kilkunastu laty sam podburza do znisz-

czenia chrzeciastwa. Gorliwo sw posun on do takiego

stopnia, e sam czstokro w kocioach miewa kazania, aby

w zrozumiaej mowie wyoy ludowi znaczenie tajemnic wiary,

których kapani cudzoziemscy, niewiadomi mowy sowiaskiej,

wytómaczy nie umieli.^"*) Lat dwadziecia z gór pracowa Got-

szalk, w dobrej wierze, e wszystko dla ludu czyni, nie podej-

rzywajc zapewno, e dziaa wedug woli Adalberta na korzy
Niemców. Dla ludu potrzebne byy kocioy wiejskie, z kapa-

nami sowiaskimi, którzyby posiadali zaufanie suchaczy, a on

ksi zbudowa najwicej klasztorów w miastach: Starogardzie,

Raciborzu, czynie, a w Mikilinburgu (Welegardzie) a trzy

razem, ^^') napenione mnichami i zakonnicami z Niemiec sprowa-

*') Adam. Br. II, 75. Godescalcus, rediens ab Anglia contra Sdavoniam

venil infestus, omnes impugnans, magnumque paganis terrorem incutiens.

") Adam. Br. III, 19. Princeps Godescalcus, dicitur tanto relig^ionis arsisse

studio, ut oblilus ordinis sui frequenter ia ecclesia sermonem exliortacionis ad po-

pulum fecerit, ea, que .mystice ab episcopis dicebantur vel presbyteris, ipse cu-

piens Sclavanicis verbis reddere planiora. Tak samo powtórzy Helmold, I, 20.

—

Uyte przez Adama wyraenie: mystice zwyczajnie pisarze tlómacz: mistycznych

sów ewangelii, albo niezrozumiaych wyrae. (Bartoszewicz. Hist Pierw. Pol.

II, 374), a wedug Pawiskiego mystice oznacza nie sowa niezrozumiae, a ta-

jemnice wiary, mysteria, które Godszalk objania ludowi, IIoJiaScKie daBailc. 133.

i-') Adam. Br. III, 19.



dzunynii, obcych ludowi obyczaju i mowy, a wrogich z pocho-

dzenia. Nie dziw wiec, e pomimo najwikszej pracy Gotszalka

on „tylko trzecia cze nawróci tych, którzy za dziada jego Mci-

woja do bawochwalstwa odpadli." '**) Ale i tej „trzeciej czci"

nawrócenie nie byo szczere, pyno nie z gbokiego przeko-

nania, a raczej z przymusu, bo wkrótce si okae, e zabiegi

Gotszalka nie trafiy do przekonania ludu. Nie tak byo w Mo-

rawii i w Polsce, gdzie lud suchajc sowa boego w mowie oj-

czystej, przenika si ide chrzeciastwa i zostawa przy niem

na zawsze. Ale tu, u Obodrytów, ksi niegdy renegat, potem

wychowaniec duski i aposto z reki Adalberta, czy móg mie
powodzenie u ludu zdradzonego ju niejednokrotnie? Co ludowi

sowiaskiemu potem, e arcybiskup z ksiciem wznowili biskup-

stwo Starogardzkie, na którem osadzono Niemca Ezona, a w no-

wo ufundowanych biskupstwach: Raciborskiem zasiad jaki Ari-

ston, przybyy z Jerozolimy, w Mikilenburgskiem za przybyy

ze Szkocyi Jan,'") który z amatorstwa do podróy, opuci Szko-

cy i do Saksonii przyby,^*^) potem, bdc wysanym do ziemi

sowiaskiej, bawi czas niejaki u Gotszalka i „wiele tysicy po-

gan, jak powiadaj, ochrzci." ^^) Korzysta z tego wszystkiego

jeden Adalbert, który nie zadowalniajc si przyjani papiea

Leona i tytuem legata apostolskiego, zamarzy w granicach swej

dyecezyi ustanowi dwanacie biskupstw i tym sposobem stwo-

rzy niezaleny od Rzymu patryarchat.'-") Trzy biskupstwa na

ziemi sowiaskiej powikszyy saw Adalberta, wielkim zwa-

nego; mogo by biskupstw i wicej, lecz los nieprzyjazny jego

i») Helmold. I, 20.

^•) Adam, Br. III, 20.

'*) Johannes iste peregrinationis amore Scotiam egressus venit in Saxoniani,

et clementer ut omnes a nostro susceptus archiepiscopo, non multo post in.Sclava-

niam ab co directus est ad principem Godescalcum, Schola 81, ad Adam. III, 50.

Porów. Wigger. Mek. Annal. s. 85.

'') Apud quem (Grodescalcumj illis diebus commoiatus, multa paganonim

milia baptizasse narratur. Schola 81, ad Adam. III, 50. Wigger. s, 85. Wia-

domo o tym Janie, dosownie' powtórzy Helmold. I, 22,

20; Helmold. I, 22.
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i Gotszalka zamiarom, zrzdzi inaczej. Arcybiskup Adalbert, za

intrygi na dworze maoletniego cesarza Henryka IV, zmuszony

by opuci sw metropolii r. 1066,-^) a wkrótce po nim i ksi
Gotszalk zeszed ze sceny dziejowej.

Okoo tego czasu zmar (roku 1059) ksi saski Berniard,

który z urzdu sprawowa nadzór za pogranicznymi Sowianami,

a z Obodrytów danin pobiera. Zarzd ksistwa i nadzór za

Sowianami obj starszy syn jego Ordulf,--) który „dzielnoci,

do\tiadczeniem i szczciem daleko niej stal od ojca swego," -'^)

Tymcjasem u ssiednich Lutyków wszczy si zaburzenia, wojna

domowa, rozerwanie zwizl^u czterech ludów lutyckich i dobro-

wolne poddanie si ksiciu Gotszalkowi Czrezpienianów.-^) Wzbu-

rzenie namitnoci pogaskich Lutyków, znalazo wspóczucie

i u Obodrytów, którzy, w cigu dwudziestoletniego apostolstwa

Gotszalka i Adalberta, nie przestawali paa nienawici do

Niemców i chrzeciastwa z icli reki. Powstanie wybuchno
pod przewodnictwem Blusa,-'') który mia za on siostr Got-

szalka. Pierwsz ofiar zaburzenia pad ksi Gotszalk, zamor-

dowany w miecie czynie, u stóp otarza, razem z ksidzem

-*) Adam. Br. III, 46—48, o usuniciu od arcybiskupstwa Adalberta opo-

wiada pod rokiem 1066, e zmuszony byl w nocy ratowa si ucieczk do Goslaru,

w okolicach którego mieszka pól roku, a tymczasem dobra jego przez nieprzyjació

rozgrabione zostay. Adalbert umar w r. 1072. Porównania chronologiczne doda
Wigger. Mek. Ann. s. 79, 85.

--) Annal. Saxo. a. 1059. Bernhardus junior dux de Luniburh obiit; cujus

ducatum Ordulfus, fiius ejus, obtinuit. Pertz. M. G. YIII, s. C92.

23) Helmold. I, 22.

*••) O tern szczegóy niej w biecym § s. 520.

-'') U Adama Bremeskiego i Helmolda: Blusso. Badacze, dla objanie-

nia tej nazwy, róne objanienia robili. Wedug domysu Suryna (w Tygodniku
Ilustrowanym z r. 1879, s. 167), Blusso jest przekrceniem spieszczonej formy Bo-
le, Bolu, a domys ten wyda si Stanis. Maroskiemu trafnym. (Sowianie Me-
klemburgscy, w Bibiotece Warszawskiej z r. 1881. Sierpie, s. 204). — W latopisie

Woyskim pod r. 1279 wzmiankuje si B.us suga Wasilka ksicia Sonimskiego,

podczas utarczki pod Sochaczewem (Karamzyn. Istoria Gosud. Rossijs. IV, przyp.

175). Obecnie znan jest w Polsce nazwa rodzinna Bu. Inynier przy kolei

Warszawsko-Petersburgsiej Bu, rodem z W^arszawy. kwitn okoo r. 1870. S-
dz, e bez domysów, mona zostawi nazw Blus, teiaz zmikczon w Bu.
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Iipponem, tudzie innenii duchowneml i wieckiemi osobami,

7 Lipca r. io66. Rozszalay tum rzuci sie na Racibórz, gdzie

15 Lipca opat Answer i osiemnastu mnicliów ukamienowani zo-

stali.-") Biskup mikilinburgski Jan, oprowadzany najprzód po

grodacli, bity i wyszydzany, zamordowany w Ratarze, a gow
jego poganie wóczni przebiwszy, Bogu swemu Radogostowi

w znak zwycieztwa ofiarowali. W Meklenburgu ona ksina

Gotszalka, córka króla duskiego, razem z innemi cudzoziemkami

wygnan zostaa.-') — Rozprawiwszy si z Niemcami wewntrz

kraju, tumy poganów rzuciy si na przylegy ]<raj Sasów, zbu-

rzyy Hamburg, mordoway okolicznych Stormarsów, ludno do

niewoli uprowadzay. Bogate i ludne miasto Szlezwik znienacka

napadnito i do gruntu zburzono.-^) Z dwóch synów Gotszalka,

Henryk razem z matk uciek do Danii, a inny, ze Sowianki

zrodzony Budywoj (Butue)-") w Barden-gau si schroni. Nako-

niec, wród zaburzenia, sprawca nieszczcia Blus zosta zamor-

dowany (r. loóó).-"'') Takim sposobem Obodryci znowu do ba-

wochwalstwa wrócili, a zniszczona stolica biskupia Aldenburg-

ska znowu przez lat 84 nieobsadzon zostawaa.-'')

Synowie Gotszalka Budyw oj i Henryk, wedug Adama Bre-

meskiego ,.na wielk zgub ojczyzny swej zrodzeni," ^-) wyra-

26) Adam. Br. III, 49; Helmokl. I, 22; Acta S. Ansveri, w Langebeka

Scrip. Dan. III, 585—592.

2') Adam. Br. III, 50; Helmold. I, 23. Ani Adam, ani Helmold nie wzmian-

kuj imienia ksiniczki duskiej, ony Gotszalka, lecz wedug innych dawnych wia-

domoci miaa si zwa: Ingiridis. AVigger. Mek. Annal. s. 86.

2*j Helmold, I, 24.

-^') U Adama i Helmolda: Buhue. Ju w pocztku XVIII w. uczony^

Serboluyczanin Brancel (Frencelius) w Etymolog. Yandal. apud Weslphalen. Monu.

inedita II, 4011, pisa: Butue i. q. Budivojus. Historycy polscy pisz Budziwoj.

Sdz, e w XI w. u Obodrytów nie zmikczano goski d i mówiono Budywoj.

^"j Adam. Br. III. 50. Helmold. I, 24.

») Helmold, I, 24.

*-; Adam. Br. III, 50. Na tem przerywa si wane dla historyi sowia-

skiej ródo, Adam Bremeski, pisarz sumienny i przezorny. Dalej, wród zamtu

i nie !oivladno>ci róde, przywieca nam bdzie Helmold.



— 511 —
towawszy si ucieczk do wrogów wasnego narodu, nie zrze-

kali si praw swych do dziedzictwa po ojcu. Wedug Helmolda

„ksistwo Gotszalka spadkiem dziedzicznym przeszo na syna

jego Butuego" (Budy woja). Lecz ci, którzy ojca jego zabili, oba-

wiajc si, aby syn nie zemci si za mier ojca, mówili: „Nie

ten nam bdzie panowa, ale Kruk, syn Gryna, — Budywoj bo-

wiem przychyliwszy si do Sasów, w nowe kraj nasz wplcze

nieszczcia." Wynieli wic na ksicia Kruka, poganina, ma
dzielnego. Ale Budywoj, bawic u Sasów, z ich pomoc, po

wielu uciliwych bitwach, na tron wyniesiony zosta. Pooe-
nie wszake Bud)avoja byo niepewne, on bowiem z ojca chrze-

cianina zrodzony i przyjaciel ksit saskich, „u narodu swego

za zdrajc wolnoci by poczytywany." Pomni na zdzierstwa Sa-

sów, Sowianie z tak zacitoci bronili swej wolnoci, e ra-

czej woleli umrze, ni znowu do chrzeciastwa si nawróci,

lub danin ksiciu saskiemu opaca. Napróno Ordulf wznawia

przeciAY Obodrytom wyprawy, Musia on za winy Sasów odpo-

kutowa; ,.opuszczony od Boga, w cigu caego ycia, od mierci

ojca swego, adnego nad Sowianami nie móg odnie zwyci-

ztwa." Ztd te poszo, e synowie Gotszalka, pokadajc w ksi-

ciu nadziej, ,.oparli si na nim, jak na kiju ze trzciny i przy-

tem poamanym." ^^) Dwanacie lat Ordulf Saksonij zarzdza

(r. 1059— 1072) i tyle razy pobity by przez poganów, „e na-

wet przez swoich zosta wymiany." ^^) Kruk wygna Budywoja

z kraju, warownie jego zburzy i sam dzielnie stan na czele

Obodrytów. Budywoj wybaga jednak w Lijneburgu u ksicia

saskiego ^'') pomoc i z ni wtargnwszy do ziemi Wgrów, zaj

33) Helmold, I, 25.

3i) Helmold, I, 24.

3ó^ "Wedug Helmolda, I, 23. Budywoj uciekszy do Liineburga ju po

mierci ksicia Ordulfa, wybaga u syna jego Magnusa pomoc, z któr wkroczy do

ziemi Wgrów roliu 1071. Gdy jednalc wiadomo, e ksi Ordulf umar dopiero

28 Marca 1072 r., zatem Helmold widocznie sie myli co do czasu mierci Ordulfa

i wypadków, które zaszy nie przy Magnusie, a jeszcze za ycia ojca jejo. Porów.

Rauii.er, Regesta N. 601.
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bez boju warowni Bonie/'") otworem stojc. Tego tylko ocze-

kiwali Sowianie i wnet tak cisnli warownie, e ratowa si

z niej ucieczk nie byo sposobu. Budywoj zmuszony godem do

poddania si, stan z towarzyszami przed obliczem Kruka, lecz

tum Sowian, podburzony przez jak kobiet z warowni, obra-

on za zniewag jej uczynion przez Budywoja i jego towarzy-

szy, rzuci si na Budywoja i zamordowa go „z caym kwiatem

Bardów" 8 Sierpnia r. 1071,=^') Teraz dopiero Sowianie posta-

nowili odwetowa Sasom za ich wtrcanie si do spraw sowia-

skich. Wtargnwszy wic do Nordalbingii niszczyli siedziby Holza-

tów, Stormarsów i Tetmarsów, ujarzmili ich i do pacenia daniny

zmusili. „Spotnia Kruk i dzieo rk jego poszo szczliwie;

otrzyma wadz nad ca ziemi sowiask, a siy Sasów starte

zostay." Odtd Nordalbingija „przez cay czas rzdów Kruka

najsrosze jarzmo poddastwa znosia." Unikajc przeladowania

Sowian, 600 z gór rodzin Holzatów opuciy Nordalbingije, do-

szy do gór Harcu i tam na zawsze osiady. •^'^)

Zwyciztwo nad vSasami i ujarzmienie Nordalbingii wysoko

podnioso saw i potg Kruka, tem bardziej, e mu sprzyjali

i pomaga gotowi byli najzagorzalsi bawochwalcy Rany."'-') Naj-

'•'j U Helmolda: Plun, Castrum Plunense, Historycy czytaj rónie: je-

dni : Puna, inni Bo. Bonia i to zdaje sie by zgodnem z duchem mowy so-

wiaskiej.

^") Helmold, I, 25. Szczegóowo opisuje zasadlc uczyniona przez Sowian,

aby Budywoja pojma w warowni Boslej, tudzie o zdradzie wysaca Sasów,

itóry zgodzi si za 20 marek oszuka Budywoja i sprzeda go Krulcowi.

3S) Helmold, I, 26.

"•j Helmofd. I, 25. Cruco, filius Grini, nie objaniajc zkd on by rodem.

Barthold mniema, e Kruk z Icsit raskicl) pochodzi. (Gesch. v, Riigen und

Pom. s. 387). Przeciw Bartholdowi owiadczy sie Dahlman (Gesch. v. Dinem. I,

s. 190), twierdzc, e Kruk nie móg pochodzi z wyspy Rany, a by Obodryt.

—

Pawiski (110.136. C.iaB. 145) Krulca zowie Krutem i sdzi, e on z Avyspy Rany
pochodzi ;

— podobnie i Szafarzyk (Staro. Slow. § 43, przyp. 151) wyprowadza

Krulca z lisit raskich. Zkdby jedjialie pochodzi ksi ten, nazwa jego po-

wiadczona przez pisarzy XII w. Cruco i raz tyllco (omykowo?) C r i t o, nic

powinnaby wzbudza wtpliwoci i dawa powód do przerabiania Kruka na Kru-

tego, a nawet wedug inuych na Krzesia i Krzesawa. (]Maroski, w Bibliot. Warsz.
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blisi ssiedzi i wspózawodnicy niegdy Obodrytów Lutycy,

w skutek rozerwania ich zwizku i upadku wityni Radogosta,

osabieni na siach, nie mogli ju w niczem Obodrytóm prze-

szkadza. W Niemczech wojna domowa Henryka IV z Sasami,

antykrólem Rudolfem (f 1080) i Gregorianami, zaprztna ca-

kiem umysy i nikt a do koca XI w. nie móg wtrca si

w sprawy Obodrytów. Nawet ksi saski Magnus, do którego

z urzdu nalea nadzór za Obodrytami, nie czu si na siach,

aby przeszkodzi Krukowi opanowanie Nordalbingii. Niebezpie-

czestwo mogo grozi tylko ze strony Danii, dokd schroni si

Henryk Gotszalkowicz z matk. Ale przypade w r. 1066 naj-

cie Normanów na Anglij, do której ju oddawna wdzierali si

Danowe, zmusio królów^ duskich zwróci uwag sw na An-

glij, potem walka Henryka IV z Gregorianami i Sasami odwra-

caa polityk dusk w inn stron; do mieszania si w sprawy

obodryckie czas nie by dogodny. Korzystajc z tak pomyl-

nycli okolicznoci i posiadajc zaufanie ludu, Kruk panowa lat 30

sawnie,''") Obodryci odetchli w pokoju, pogastwo oyo z ca
moc, chrzeciastwo zniko.

Na nieszczcie Obodrytów zamieszkay w Danii syn Got-

szalka Henryk nie wyrzek si praw swych do dziedzictwa po

ojcu, oczekujc przez lat wiele dogodnej dla powrotu do ojczy-

zny pory. Ale yczenie jego speni si mogo dopiero w kocu
XI w., gdy rozboje piratów sowiaskich wrogo usposobiy króla

Erika Ejegoda przeciw Krukowi i Wolinianom, za udzielenie

przytuku zbiegom duskim ^^) i za ograbienie przez piratów wo-

liskich jakiego Duczyka, który z Zelandyi do wyspy Falster

188 1, Sierpie, s. 205). U Obodrytów byo plemi Warnów, Wranów = Kruków,

czemuby nie miao by imienia osobowego Kruka? W Polsce sa Krukowscy, zape-

wno nie od kogo innego, jak od Kruka pochodzcy, a byl nawet genera Kruk!

lO) Helmold, I, 26.

""j Stao si to za panowania Erika Ejegoda, który wstpi na tron roku

1095. O pr/.ytulku awanturników duskich w Wolinie, wyej na str. 505, przy-

pisek 7,

Tom III.
33
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aglowa. Z rozkazu króla Erika tlota duska obiegszy Wolin,

zmusia mieszkaców zoy okup i zagrabiona zdobycz zwróci

(r. 1098).^-) W tyme czasie llenryl-c, z pomoc, duskici i so-

wiaskicli okrtów, napad na Starogard, zupi go i dalej po

brzegacli obodryckici prow^adzi rozl)oje, polegajc na wspódzia-

aniu ksicia Magnusa, który ju grody sowiaskie zdobywa.'-')

Kruk, nie przewidujc monoci powstrzymania napadów kraj nisz-

czcyci, wszed w porozumienie z Henrykiem i ustpi mu pewne

posiadoci, z zamiarem pokona modego ksicia podstpem. Ale

ona Kruka, Sawina, zbrzydziwszy starego ma, owiadomia

Henryka o zasadzce na niego. Za jej porad, Henryk zaprosi

Kruka na uczt i gdy ten upiwszy si z domu wycliodzi, suga

Duczyk jednem uderzeniem siekier gow mu odci (r. 1105).^'')

Henryk oeni si ze Sawin., a dla pow-cignienia ludu, niena-

widzcego ksit cirzecian, wszed w porozumienie z ksiciem

saskim Magnusem, któremu Nordalbingij ustpi i przysig na

wierno zoy.'*-^) Podobnego ponienia Sowianie znie nie

mogli. Na we, e Henryk zobowiza si prawom cirzecia-

skim podlega i danin ksitom saskim opaca, ludy do zwi-

zku obodryckiego nale,ce, „jedn cici i jedn myl kiero-

wane," ze strasznem oburzeniem powstay przeciw Henrykowi

i zewszd zbrojno cigay si do ziemi Poabian, na miejsce

miowem polem zwane.*'') Na pomoc H^enrykowi biegli przy-

lej Rok tego zdarzenia do"kadnie niewiadomy. Barthold kadzie r. iioo,

Dahlman za, opierajc si na Hamsforlii Chronolo. w Langebeka, Scriptores re-

rum danicarum, I, 271, naznacza r. 1098. Gesch. v. Danem. 207.

*•') Annal. Saxo, s. a. 1093. Magnus dux Saxonum Sclavos rebellantes,

XIV urbibus captis, subegit. Pertz, M. G. YIIF, 728. Ale Helmold o tern nie

wzmiankuje i wedug niego Kruk, a do napadów Henryka z Dnami, panowa tale

mocno, e bez walki nie pozwoliby ksiciu saskiemu 14 grodów zabra. Zatem

napad Magnusa musia mie miejsce póniej, jednoczenie z napadem Henryka w la-

tach 1098— I! 00.

^*) Helmold, I, 34.

'•') Tame.
^») Helmold, I, 34, wedug edycyi 1581, s. 30. Et progressi sunt in ter-

ram Polaborum in campum, qui dicitur Zenilowe. Ale juz w XVI w. Krp.ntz pi-
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jaciele jego Nordalbingi i sam ksiae Magnus ze wszystkiemi ja-

kie mia siami. Bitwa toczya si dzie cay. Magnus, oczeku-

jc posików, zwodzi Sowian przez pojednawców, starajc si

niby zgod przerwa walk, a tymczasem wygrywa czas i gdy

ku wieczorowi posiki przybyy, Magnus z Henrykiem ca si
uderzyli i straszn klsk Sowianom zadali (1105).^') Henryk

tryumfowa, Magnus rad by, e mu danina zapewniona, Sasi

wracali do domu, upojeni zwyciztwem nad poganami, Sowianie

mruczeli, zorzeczc ksiciu i chrzeciastwu, a po caym kraju

gwarzono o nowym odwecie za obraz czci dawnych bogów.

Wnet po zwyciztwie nad Sowianami umar ksi Ma-

gnus (i 106), nie zostawiwszy po sobie nastpcy. By to ostatni

po mieczu potomek rodu Hermana Billinga. Ksiciem saskim

zosta grafLotar, który wada take Nordalbingij,**^) zarzdzan

przez grafa Gotfryda i mia nadzór nad Obodrytami.

Rozjtrzone powodzeniem chrzecian pogastwo burzyo si

po krajach podlegych ksiciu Henrykowi, który wdawszy si

w spór z wujem swym, królem duskim Nielsem, o spadek po

matce, wywoa wojn r. 1106. Utarczki pograniczne z Danami

wycieczay napróno siy, a tymczasem rozboje po granicy Nord-

albingi i i w okohcach Hamburga nie daway spokoju Gotfry-

dowi, Raz gdy si on puci w pogo za rozbójnikami, Sowia-

nie uczyniwszy zasadzk, Gotfryda z towarzyszami zabili. Wtedy

I

sal: in canipum, qui dicitur S m i 1 o w. Wandalia, ed. 1580, p. 66. Der Ort soli

nicht jetzt Smilower Heide heissen. Barthold, I, 443. Nazywaj take Schmilau.

»") Roku bitwy tej nie oznaczy Helmold, ale wszyscy celniejsi dziejopiso-

wie zgadzaj sie na r. 1105. Pawiski jednak, zwaajc, jak Giesebrecht, e pod

r. 1093 Annalista Saxo zapisa: Magnus dux Saxonum Sclavos rebellantes, 14 urbi-

bus caplis, subegit, mniema, e bitwa na mitowem polu zasza wanie w r. 1093.

(Ilo.iaó. C.iaBJllie. 148). Ale to by nie mogo, raz z powodów objanionych wyej

w przypisku 43, a powtóre dla tego, e w obec zebranych tumów Sowian na Smi-

lowem polu, Magnus pieszy co tchu na pomoc Henrykowi i nie by tak dziecin-

nym, aby bawi si zdobywaniem 14 grodów, kiedy rozstrzygnicnie losu Henryka

zaleao od rezultatów jednej wielkiej bitwy.

***) Helmold, I, 35, nie oznacza roku wypadków, lec/, mianowanie Lotara

ksiciem .Saxonii przypado w r. 1 I(j6. Raumer, Regesta, N. 691.

33*



- 5i6 -
ksi Lotar zarzd Nordalbintiii poruczyl Adolfowi ze Skowen-

burga, zostajcemu z ksiciem Henrykiem w przyjaznych sto-

sunkach.

Ksie Henryk, majc na kade zawoanie pomoc Sasów

zapewnion, mieni si liy bezpiecznym, ale stronnictwo poga-

skie znajdywao wspóczucie i opiek w królewskim rodzie pa-

nujcym na wyspie Ranie. Ród ten, stojcy na stray osta-

tniego przytuku czci pogaskiej w Arkonie, gotowa zemst

mordercy Kruka i przeniewiercy ojczystym bogom. I gdy raz

Henryk bawi w Lubece, Ranowie, podburzeni prawdopodobnie

przez Danów, znienacka podpynwszy na korabiach po rzece

Trawnie, obiegli miasto. Henryk, umknwszy w nocy, uda si

do Holzatów i z ich posikami powróci pod Lubek, prowa-

dzc wojsko swe tajemn drog, ponad morzem, do uj.cia

Trawny, gdzie jazda raska przechodzi miaa. Ranowie, spo-

strzegszy ludzi spuszczajcych si szlakiem od strony morza, s-

dzili, e to ich konnica i zeszli z okrtów, lecz wojsko Henryka,

napadszy nagle na nieprzyjació, przeraonych niespodziewanym

wypadkiem, pdzio uciekajcych do okrtów, wielu z nich tru-

pem pooyo, a nie mniej w wodzie utono. Na tern miejscu

usypano mogi, w któr wrzucono ciaa polegych, a na pa-

mitk zwyciztwa mogi t Raniberg nazwano. Odtd i Ra-

nowie zmuszeni zostali paci danin Henrykowi, jak mu ju ta-

kow pacili Warny, Poabianie, Chyanie, Czrezpienianie, Lu-

tycy, Pomorzanie i wszystkie ludy sowiaskie pomidzy doln

ab i doln Odr, a do ziemi Polan, ^'^j Nad wszystkimi tymi

^w) Helmold, I, 36. Servieiuntque Kanorum populi Henrico sub tributo,

quemadmoclum Wagiri, Polabi, Obotriti, Kycini, Circipani, Lutici, Pomerani et uni-

versae Slauorum nationes que sunt inter Albiam et mar Balticum, et longissimo

tractu portenJuntur usque ad terram Polonorum. Wiadomo ta nie jest dokadn.
Henryk nie wada ksistwem Pomorskiem ze stolica Szczecinem, gdzie by miej-

scowy ksi Wartyslaw, jeszcze niepodlegy wtedy Polsce, a zatem wadztwo Hen-

ryka nie mogo siga do granic Polski. Chyba, e Helmold do pocztku panowa-

nia Henryka r. 1105— 6, stosuje póniejsze wypadki, gdy po zdobyciu przez Bole-

sawa Krzywoustego Szczecina r. 1 121, wadztwo polskie rzeczywicie signo a do

siem Lutyków.



— 517 —
ludami panowa Henryk, a w caym kraju Sowian i Nordalbin-

gów króem go zwano.^^j Zamyla on poczy pod swa wa-

dze jeszcze Brzeanów i Stodoranów, aby wszystkie ludy so-

wiaskie pomidzy dolna ab a Odr zla w jedno pastwo,

a jakim sposobem zamiar swój przeprowadzi usiowa, o tem

powiemy niej. Tymczasem zwrómy uwag na stan Lutyków

w XI w.

3. Lutyoy bij Niemców pod Przecaw (r. 1056), Wojna domowa

(r. 1057— 1060). Zburzenie wityni Radogosta (1069). Czrezplenianie

i Chyanie poddaj si Gotszalkowi. Niemoc podczas wojny domowej

w Niemczech (1073—1075). Brandenburg zdobywaj Niemcy roku IIOI

i wnet trac (r. 1106). Henryk Gotszalkowic podbija Brzeanów r. 1107.

Po upadku panowania polskiego nad ab, Niemcy, jak

powiedzielimy wyej,''^) wdzierali sie do kraju Lutyków, wyma-

gajc daniny i hodu. Niepowodzenia cesarza Konrada II, za-

mierza poprawi cesarz Henryk III, przedsibra nawet w r. 1045

wypraw w celu wybrania daniny, •''-) ale sprawy woskie znie-

woliy go popieszy na zacliód. Korzystajc z jego nieobecno-

ci nad ab, Lutycy napadali na granice niemieckie, tukli i do

niewoli uprowadzali Sasów. •'^) W zamiarze odwetu, wielkorzdzca

Starej marki, margraf Wilielm wyprawi si w r. 1056 na Lu-

tyków, lecz ci okrywszy go w botaci, przy ujciu Hoboli do

aby, niedaleko warowni Przecawy, straszn klsk zadali wro-

gom. Margraf Wilhelm i graf Ditrych polegli w boju, o któ-

•''») Helmold, I, 36, nie okrela czasu poraki Ranów, Inne róda niepewne

daty podaj. Wedug Dalilmana porak Rauów wypada odnie do r. u 10, moe
nawet do 1112. Gesch. v. Diinemark, s. 216.

5') Wyej § 59. 3. 446.

^'-) Ileriniann Augiensis. a. 1045. Sclavi qui Liutici dicuntur, Saxoniae ter-

minos inquietantes regi illo cum copiis militum venienti se tradunt, et solitum cen-

sum promittunt. M. G. VII, 125.

^*) Sigebert, Gembl. an. 1055. Imperatore in Italia constituto, milites

ejus .Sclavis et Lutitianis bello congressi, multi capiuntur aut perimuntur. M, G,

VIII, 360.
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rym dugo pamitano w Niemc/.ecli/'') a znajdywane dotd na

pobojowisku koci ludzi i koni, miecze, pancerze i inne rzeczy

powiadczaj o zaszlem niegdy w tern miejscu ogromnem znisz-

czeniu. '^"''•) Przypada w tym czasie mier cesarza Henryka III

(roku 1056) uniemoebnila odwet Lutykom ze strony cesarstwa.

Tylko pograniczni Sasi, zebrawszy si w r. 1057, napadli na Lu-

tyków, kraj ich zniszczyli, wymogli danin i zakadników, po-

czem do domu wrócili.'*'') Luny ten napad pograniczny, dopusz-

czamy, e nawet pomylny dla Saksów, pooenia rzeczy nie

zmieni. Poraka wojska niemieckiego na gow pod Przecaw

(105Ó), niepokoje zasze po mierci Henryka III, rozterki w Niem-

czech w pierwsze lata panowania maoletniego Henryka IV, po-

zwalay Lutykóm uywa niezalenoci i zachowa j na duszy

czas. Na nieszczcie rozterki pomidzy ludami zwizku Luty-

ków o pierwszestwo, okazay si zgubniejszemi od pogranicznych

napadów Sasów,

Ratary, szczycc si ze staroytnoci swego grodu i sawnej

wityni Radogosta, do której schodziy si okoliczne ludy dla

skadania bóstwu ofiary i usuchania od niego wyroków, uroili

sobie, e oni s najpierwszym ludem w zwizku i e im naley

prawo przewodniczenia nad innymi. W gruncie rzeczy podobne

urojenie Ratarów byo zwichniciem dawnego porzdku równo-

ci gmin i praw ich do rozstrzygania, na sejmie w wityni Ra-

dogosta, spraw ogólnych caego zwizku. e podobna zachcian-

ka nie obesza si bez wpywu kapanów i monowadzców, to

^) Ann. Saxo a, 1056. Magna cedes a barbaris qui Liutici dicuntur in

chritianos facta est, quorum quidam ^'ladio, quidam fugientes in aqua perierunt, inter

quos Willehelmus aquilonalis marchyo occiditur, non procul a castro quod Prizlava

dicitur, quod situm est in liltore Albis f1uvii, in ostio, ubi in se recipit Habolam flu-

vium. Pertz, M, G. VIII, 690. Wiele innych wiadectw zebrane s w Raumera Re-

gestach i Wiggera Mek. Annal. pod r, 1056.

^^) Barthold, Gesch. Riigen. t, 379.
•'•'*) Ekkehardi. Chro, Wirzibur. a. 1057, Saxones iterum congregato exercilu

gentem efferam Luiticiorum hostiliter ,invaserunt diversisque malis eam affligentes

Romanae ditioni subdiderunt, acceptis obsidibus et tributis, atquc ad propria cum
pace redieruut, M. G, VIII, 31, Inne róda w Wiggera Meld. Annal. 82.
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widoczne, bo lud kmiecy nie móg mie adnego interesu w tern,

aby jego naczelnicy i kapani panowali nad ssiadami. U Lu-

tyków od X w, nie byo ju ksit, wszake na wojnie mu-

sieli by wodzowie ornych hufców. Byli niezawodnie, a w ich

liczbie i kapani niepolednie zajmywali miejsce, albowiem oni

byli tómaczami woli bogów i sam Radogost nie mógby wy-

powiedzie wojny ssiadom, jeliby to nie podobao si ka-

panom. Kapani musieli schlebia monym, aby mie swych

stronników i na odwrót m.oni, dla dopicia swych osobistych

celów, jak na caym wiecie, tak i u Ratarów musieli szuka

wsparcia u duchowiestwa. S to nasze przypuszczenia, nie za-

pisane w dziejach, ale przebijajce si z ogólnego ustroju Luty-

ków, u których monowadztwo (szlachta) byo ju w XI wieku

w rozwoju.

W zajciu o pierwszestwo po stronie Ratarów stanli Do-

lecy i Chyanie, ale Czrezpienianie nie yczyli ulega w^oli prze-

ciwników; owszem praw swych orem broni postanowili. ''')

Zaburzenie doprowadzio do boju, w którym Ratary i Dolecy

z posikami Chyanów pokonani zostali.'"') Po raz drugi i trzeci

wznawiano wojn, wiele ludzi polego i zawsze Czrezpienianie

zwycizcami zostawali. • Wtedy pokonarii, zasmuceni wstydem,

w szale zapamitaoci udali si o pomoc do ksicia Gotszalka

obodryckiego, ksicia saskiego Bernarda''") i króla duskiego,

uatwiajc tym sposobem wrogom drog do mieszania si w spra-

wy wasne. Tumy nieprzyjacielskie popieszyy na pomoc Ra-

taróm, którzy wasnym kosztem, w cigu siedmiu tygodni, utrzy-

mywa je musieli. Wszcza si „wielka wojna" przeciw Czrez-

6') Adam. Br. III, 22. Cunique iis perveniiet ad bellum, Tholosantes et

Retheri, quamvis auxilio Cliizzinos haberent, nihilominus victi sunt a Circipanis. We.

dug Helmolda za Chianie stali po stronie Czrezpienianów. Trzymamy sie tekstu

wspóczesnego Adama, a nie póniejszego o lat sto Helmolda.

5") Adam. Br. III, 22. Iterum instauratum est praelium, et contriti sunt Re-

deri. Temptatum est tertio, et Circipani victores abierunL

-''•') Ksiie Bernard umar r. 1059, a wiec wojna toczya sie nie póniej, jalc

w r. 1059.
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pienianom, którzy poniósszy porak, straciwszy wielu ludzi do

niewoli uprowadzonych i nie czujc sie na siach do odparcia

napadajcych tumów, kupili sobie pokój za 15,000 marek. Niemcy

z tryumfem wracali, pienidze pomidzy sob rozdzielili, „a o chrze-

ciastwie nawet mowy nie byo." "") Opisujc zdarzenia te ka-

nonik bremeski Adam powiada, e lud sowiaski bezwtpienia

monaby byo dawno na chrzeciaristwo nawróci, jeliby na

przeszkodzie nie staa nienasycona chciwo Sasów.*")

Wojna domowa do gruntu zburzya zwizek Lutyków. Czrez-

pienianie wystpili ze zwizku i dobrowolnie poddali si ksiciu

Obodrytów Gotszalkowi. To samo uczynili i Chyanie.''-') Od-

td witynia Radogosta traci sw wzieto; pogastwo zwraca

swe umysy ku Arkonie, gdzie cze dawnym bogom, nieska-

lana jeszcze przeniewierzeniem si staroytnym, obyczajom, staa

na stray narodowoci.

Rozprzenie zwizku Lutyków mocno osabio Ratarów,

którzy a dotd najwaleczniej bronili kraju. Teraz Sasi, po-

znawszy drogi i sabo porónionych ludów, oczekiwali tylko

pory dogodnej do zupieenia Ratarów i ich ssiadów. Przypa-

de w kilka lat póniej powstanie poganów w ziemiach obo-

dryckich, mier Gotszalka, zamordowanie Busa i zaburzenie

(r. 1066) poday Sasom zrczno do wyprawy na Lutyków. Bi-

**") Adam. Br. III, 22. Noslri cum liiumpho redieruiit, de chribtianitale

nullus sermo: victores tantum praedae intenti.

*") Adam. Br. III, 22. Audivi etiam . . . populos Sclavorum jamduddum pro-

cul dubio facile converti posse ad christianitatem, nisi obstitisset avaricia Saxonum,

„quibus, inquit (rex Danorum), mens pronior est ad pensionem vectigalium quam ad

conversionem gentilium" i t. d. Podobnie i Helmold, I, 21.

"-j e oprócz Czrezpienianów poddali si ksiciu obodryckiemu i Chyanie,

wida to ze sów Helmolda, przytoczonych wyej w przypisku 49, gdzie w scregu

podlegych Henrykowi ludów, wzmiankuje si: Kycini, Circipani, Nie moemy
wszake na pewno twierdzi, e Czrezpienianie i Chyanie poddali si Gotszalkowi

wnet po rozerwaniu zwizku Lutyków r. 1060, a nie póniej, moe nawet ksiciu

Krukowi, po zburzeniu chramu Radogosta (1069). Szafarzyk mniema, e Chya-
nie poczyli si z Ranami w r. 1066, a póniej od 1 105 do 1 126 z Bodryczami

zostawali w zwizku. Staro. Slow. § 44, s. 600.
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skup halbersztadzki Burkhard, z grafami saskimi, wtargn w gb
kraju Lutyków, wszystko po drodze spali i dotarszy pomylnie

a do Doleskiego jeziora, zdoby gród Radogosta, gdzie prze-

sawna wityni i metropolij pogastwa, ze wszystkiemi tro-

feami wojennemi Lutyków zburzy (r. 1069), Zacliowao sie po-

danie, e do domu Burkliard wraca na zdobytym w chramie

Radogosta witym koniu, u którego poganie o wyroki bóstwa

pytali. *'=^)

Zburzenie wityni Radogosta ostatecznie rozbio zwizek

Lutyków, poderwao nadzieje poganów, nie znajdujcycli punktu

moralnego oporu. Korzystajc z ich niemocy, cesarz Henryk IV

zamierza wypraw w celu ujarzmienia Lutyków, ale rokosz Sa-

sów sprowadzi straszne zaburzenie i wojn domow w Niem-

czech. Wtedy Henryk IV, zamiast ujarzmienia Lutyków, zamie-

rza uy ich przeciw zbuntowanym Sasom i w tym celu wypra-

wi do nich poselstwo (roku 1073), obiecujc zapaci znaczn

summ, byleby rozpoczli wnet wojn z Sasami. Dowiedziawszy

si o tem Sasi wysali od siebie poselstwo do Lutyków, obiecu-

jc im jeszcze wicej pienidzy zapaci, eby tylko siedzieli spo-

kojnie i nie trwoyli ich w tym czasie, owiadczajc przytem,

e w przeciwnym razie Sasi zmuszeni bd koniecznoci wal-

czy przeciw cesarzowi i Lutykom."*) Zamiast porozumienia si

do dziaania w tak wanej chwili, Lutycy poczli si kóci: je-

dni chcieli pomaga cesarzowi, inni Sasom, wadzili si midzy
sob dugo, a nakoniec orem spory rozstrzygali.*'^) Henryk

®\) Siegebert Gemblac. a. io6q, Fluminibus glaciali rigore constrictis, imp.

Henricus terram Luttinianorum ingressus, eos nimia caede prosternit et terram ni-

mium depopulatur. M. G. VIII, s. 362, — Magn. Chr. Belg, a. 1069. Henricus brumali

lenipore Sclavos expugnare decrevit... Chro. Augusten. a. 1068. Burcardus hal-

berstadensis episcopus Luiticioruni provinciam ingressus incendit, vastavit avaectoque

C'quo, quem pro Deo in Rheda colebant, super eum sedens in Saxoniam rediit. Rau-

mer, Regesta, s. a. 1068, 1069. — Wzmiankowane zapiski kronikarzy bezwtpienia

tycz sie jednj i teje wyprawy. Porów. Barthold, Gesch. Riigen c. I, s. 388.

61) Annal. Lamberti a. 1073. Pertz, M. G. VII, s. 196. Brunno. De bellp

Saxon. Porów. Raumer, Regesta, s. a. 1073; Barthold, Gesch. I, 389.

"'_) Annal. Lamberti a. 1073. Pertz, Al. G. VII, s. 203.



zagroony mocno przez zbuntowanych Sasów, powtórnie wzywa

na pomoc Lutyków, dozwala im upiey Icraj Sasów i zaj na

wasno ziemie, jakieby na Sasacli zdobyli. Lutycy znowu na

nic nie mogli sie zdecydowa i owiadczyli cesarzowi, e on^

myl o tem tylko, jakby wasne posiadoci w pokoju zaclio-

wa."") Niektórzy jednak z Lutyków owiadczyli si gotowymi

jednoczenie z Polakami ruszy na pomoc Sasom przeciw cesa-

rzow, albo przeciw Danom, jeliby namówieni przez cesarza, do

saskiej ziemi wtargn mieli."') (r. 1075). Tymczasem Henryk,

zwyciywszy Sasów przy Gotenburgu nad r. Unstrut (r. 1075),

nie potrzebowa ju pomocy Lutyków.

róda liistoryczne, wzmiankujc o wszystkicli Lutykaci

w ogóle, nie wymieniaj nazwisk drobnych ludów lutyckich, które

si owiadczyy za cesarzem, lub za Sasami i Polsk. Wszake

uwaa wypada, e gdy Czrezpienianie i Chyanie z Obodrytami

si poczyli, a Ratary i Dolecy wycieczeni wojn domow
i napadem biskupa Burkharda (1069) nie przedstawiah powanej

siy, zostaway jeszcze drobne upy lutyckie ponad Llobol i a-
b, znane w XI w. pod ogólnemi nazwami: Brzeanów nad ab
i Stodoranów nad r. Hobol. Gównymi grodami byy: u pierw-

szych Hawelberg, u drugich Brandenburg. Te wanie ludy, ja-

ko pograniczne z Sasami i nie biorce udziau w wojnie domo-

wej, a posiadajce liczne warownie i bitnych wojowników, zwy-

cizców pod Przecaw (r. 1056), Henryk IV usiowa do swych

widoków nakoni, — a Sasi na swoj stron przycign. Brze-

anie i Stodoranie woleli nie wtrca si do spraw niemieckich

i korzysta ze spokoju, jaki im walka Henryka IV z Sasami za-

pewniaa. Jeden tylko margraf pónocny Udo przedsibra wy-

praw na Brandenburg w roku loSo,*'"*) ale dopiero synowi jego

take Udonowi, margrafowi pónocnemu udao si opanowa

1

«") Brunno. De bello Saxonico, ad a. 1074. M. G. VII, 341.

"') Arnial. Lamberti a. 1075; wyej § 60, przypisek 70, s, 474.

«'') Annonym. Saxo. a. 1080. Eodem tempore Udo marchio a Sclavis Bran-

denburch obtinuit. Raumer, Reg. N. 632.
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Brandenburg w r. iioi **'*')

i utrzyma najdalej do mierci jego

w r. iio6.^^) Tymczasem Henryk obodrycki, dc do panowa-

nia nad wszystkimi ludami miedzy doln ab a Odr, zamie-

rzy, za zgod ksit saskich, podbi Brzeanów i Stodoranów,

„aby przez zuchwalstwo dwóch ludów cay wschód buntem sie

nie zapali." W r. 1107 z „najulubieszem sobie wojskiem Nord-

albingów", Henryk przedziera sie przez kraje sowiaskie, „z wiel-

kiem niebezpieczestwem przyby pod Hawelberg i wojskiem go

otoczy." Poleci take Obodrytom pieszy do oblegania mia-

sta, co si przez dni i miesice przecigao. W tyme czasie

syn Henryka Mciwoj, dowiedziawszy si, e w pobliu Hawel-

berga mieszka lud Linami zwany, obfitujcy w dostatki i spo-

kojny, wzi z sob 200 Sasów i 300 Sowian doborowych, nic

ojcu nie powiedziawszy, przedziera si przez lasy, trudne do

przebycia brody i bagna straszliwe i po dwudniowej podróy na-

pad na mieszkaców, wcale nie spodziewajcych si napadu,

zabra upy i ludzi do niewoli, lecz gdy wraca obciony zdo-

bycz przez bagna, okoliczni mieszkacy rzucili si na nie-

go, w celu oswobodzenia jeców. Towarzysze jednak Mciwoja

ostrzem miecza wytpili nieprzyjació, ksicia ich schwytali i do

Henryka, zajtego obleniem Hawelberga, ze zdobycz powró-

cili. W kilka dni potem I^rzeanie i inni powstacy zadali po-

koju i dali zakadników, poczem Henryk do domu wróci.'^) —
Zaleno Brzeanów, a zapewno i Stodoranów od ksicia obo-

dryckiego ograniczaa si bezwtpienia trybutem corocznym, bo,

jak zobaczymy niej, w Hawelbergu i Brandenburgu byli ksi-

ta wasnego rodu.

t*") Ann. Saxo. a. Iioi. Udo marchio et alii complures Saxonum barbaros,

qui Liutici dicuntur, invasit et de ipsis honoriiice triumphans, urbem Brandcburch

per quatuor menses obsedit et cepit. — Pulkawa Chr. : Dum adhuc gens illa (Bran-

denb.) Slavonica et Saxonica cultibus inssteret ydolatrum, Udo marchio antiue Mar-

chie cis Albeam cum aliis Saxonibus barbaricis, qui Liuthici dicebantur, Branden-

burg invadentes caslrum ibidem potenter ceperunt. Raumer, Reg. N. 667.

'") Kloden. Uber die Entstehung Berlin und Kolln. 1839, s. 316.

'1) Hclmold, I, 37. Do tego: Chro, Riddagshus. a. 1107. Henricus prin-

ccps Slavoium obsedit Havelberg. Raumer, Regesta, N. 694.
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4. Powstanie poganów nad ab i Solaw (r. IIIO). Henryk obodrycki

wdziera si na wysp Ran (r. 1113). Zaburzenia w Niemczech (r 1115).

Walka Niemców z poganami serbskimi (1115— 1118). Henryk wojuje z Da-

nami o spadek po matce.

Niefortunna wyprawa cesarza Henryka V do Polski w ro-

ku 1109 oywia nadziej Sowian zaodrzaskich odzyskania swo-

body. W r. ino Sowianie, zapewno nadhobolscy, napadli na

niemieckie posiadoci nad ab, w skutek czego ksi saski

Lotar „spldrowa ziemi sowiask, dziewi grodów waro-

wnych zburzy, zakadników wzi i zwycizko powróci."'-)

Wszystko to by moe prawd, ale z innej strony dochodz do

nas wieci o strasznem powstaniu nad ab poganów i okropnem

przez nich udrczeniu chrzecian. Ubolewajc nad tern arcybi-

skup magdeburgski Adelgot, godzi powanionych pomidzy so-

b panów niemieckich, wzywajc biskupów, ksit, grafów, ry-

cerzy, cae duchowiestwo i wszystkich w ogólnoci chrzecian,

aby pieszyli na ratunek Niemcom, ucinionym przez poganów,

wyznajcych cze demonom i zncajcych si nad chrzecia-

nami. Arcybiskup wzywa take Sasów, Franków, Lotaryngów

i Flandrów, aby si gromadzili w okolicy Merzeburga, zachca-

jc ich do zabierania posiadanej przez poganów nadzwyczaj uro-

dzajnej ziemi. '^) Jaki skutek miao wezwanie arcybiskupa, dla

braku wiadomoci powiedzie nie moemy, ale wiadomo, e przy-

'-) Annal. Saxo. a. 1 1 10. Slavi regionem Albianorum irrumpunt multisue

occisis et captis redeunt. Inde dux Lotharius permotus terram Slavorum hostiliter

invadit, . . . nonem urbes munitioies capt, obsidibusque ab ipsis acceptis viclor re-

dit. M. G. VIII, 748.

'*) Cientiles isti pessimi sunt, sed terra eorum optima caine, melle, farina...

avibus, et si excolatur, omnium de terrae ubertate proventuum referta, ita ut nulla ei

possit comparari . . . Quapropter o Saxones, Franci, Lutharingi, Flandrigenae fa-

mosissimi et domitores mundi, hic poteritis et animas vestras salvifacere et, si ita pla-

cet, optimam terram ad inhabitandum aquirere. — Codex Anhal-

tinus. T. I, p. 138, sub a. 1107— 8. Ale w Miilverstedta Regestach Archiepiscop.

Magdeburg, oznaczony r. ino. — Dokument przez Lepsiusa zapodejrzany. Gersdorf.

(Cod. Sasoniae) i inni za wiarogodny uznali.
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padle w tym czasie zatargi panów saskich z Henrykiem V unie-

moebnily niezwoczn wypraw przeciw Sowianom.

Okoo tego czasu jeden z synów Henryka obodryckiego

Waldemar zosta przez Ranów zabity. Henryk, zamierzywszy

odemci Ranom, wezwa Sowian, Holzatów i Sturmarów okoo

1 600 ludzi, a zgromadziwszy wojska mnogo niezliczon, „jak

piasku w morzu", przez ziemie Poabian i Obodrytów przyby

nad r. Pien, ztd do grodu Wolegoszcza, gdzie zebrawszy lud

swój na wiec, zachca do mztwa i wytrwaoci, prowadzi woj-

sko nad brzeg morza, a majc na przodzie Sasów, przez cay

dzie po lodzie i gbokim niegu szed a do wyspy Rany, któ-

rej pobrzene osady wnet spalone zostay. Przeraeni tem Ra*

nowie wysali kapana dla ukadów o pokój, ofiarujc najprzód

400, potem 800 marek. Henryk da wicej. Nakoniec otrzy-

mawszy zakadników i zgod Ranów na zapacenie mu 4400 ma-

rek, odszed do domu. Wysani po pienidze gocy Henryka

wystawili wag najwikszego ciaru. Ranowie, wyczerpawszy

skarb publiczny, i wszystkie zoto i srebro, jakie tylko u pr}'-

watnych osób znaleli, wypacili ledwo poow summy, „na wa-

dze bowiem oszukani byli-', powiada Helmold (r. 11 13). Sam

urzdziwszy oszustwo, Henryk gniewa si jeszcze, e mu nie-

ca summ wypacono, przygotowywa now wypraw z po-

moc ksicia T.otara i nastpnej zimy wszed do ziemi Ranów.

Zaledwie jednak trzy dni tam zabawi, zima agodnie a lody

puszcza poczy (r. 11 14). Zniewoleni wic byli napastnicy ust-

pi coprdzej. Sasi odtd nie wchodzili ju nigdy do kraju Ra-

nów,'^) Henrykowi take nie udao si wicej obdziera ich,

albowiem powstanie przeciw niemu w roku 11 14 Lutyków, pod

wodz Domamira, tudzie wojna z królem duskim Nielsem,

o spadek po matce Henryka, o czem niej powiemy, wyma-

gay wytenia nietylko wasnych si obodryckich, ale i po-

^) Helmnld. I. 38.
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niocy ksicia Lotara,"") który sam zapltawszy si w walk z Hen-

rykiem V, nie móg by pomocnym przyjacielowi swemu ksiciu

obodryckiemu.

Nastpywaly czasy nadzwyczaj burzliwe. Zatargi cesarza

Henryka V z papieem Paschalisem II, gwaty uczynione w Rzy-

mie przez onierzy cesarskich nad duchowiestwem i ludem,

potem straszne morderstwa Henryka V w Rzymie, uprowadze-

nie do niewoli papiea i kardynaów, z postronkami na szyi

i ze zwizanemi w ty rkami (r. 11 11), wywoay straszne obu-

rzenie w wiecie chrzeciaskim. Synod rzymski, ze 120 bisku-

pów zoony, wykl Henryka V. W Niemczech powsta bunt:

caa Saksonia porwaa si do ora przeciw wykltemu i znie-

nawidzonemu Henrykowi, a ten, wywierajc zemst nad przeci-

wnikami swymi, pozabija wielu ksit, innycli uwizi, straszn

klsk caemu krajowi zada. •^) W ówczas ksi saski Lotar

z biskupem halbersztadskim i wielu panami, w liczbie których

by Wiprecht Groicki syn, poczywszy siy swe, zabiegli Hen-

rykowi V drog pod Welfesiotz, w lirabstwie Mansfeldskiem

i na gow wojsko cesarskie pobili (r. 1115). W bitwie tej sa-

w si okry Wiprecht Groicz syn, ojca którego Henryk V,

wypdziwszy z uyc roku 11 12, nalece do niego Budyszyn

z okolic i up Nizin odda Hojerowi z Mansfeldu, a samego

Wiprechta ojca do wizienia wtrci. Teraz syn, mszczc si za

ojca, wodza wojsk cesarskich Hojera wasn rk zabi.^'') Po-

bity i wyklty Henryk V opuci Saksonij i do papiea Pa-

schalisa wyprawi posów, z prob o odwoanie wyklcia.

Wród wzmiankowanych zaburze niemieckich, wybuclino

"5) Dux Liutgerus in expeditione ad interiores Slavos habens in auxilio Mar-

chionem Henricum Stadensium, qui contraxerat secum multitudinem Slavorum; —
a Marchione subacti — haec provinciola est trium — in tres — divisa Rugiaccnsibus

ac Havelbergeiisi episcopie interjacet. Fasti novi Coibejens. Wypadek ten odnosi

si do r. 1 114. Raumer, Regesta, N. 738.

^") Helmold, I, 39—40.
'•') Vita Yiperi, Iloffmaun. Scrip. rer. liis;d. I, p. 23, Tame, Miii. De re-

bus Lusatorum, II, p. 2^5,
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nad Solawa i rodkowa aba powstanie poganów, podniecone

bezwtpienia przez Henryka V, przeciw niepokornym mu pa-,

nom saskim."^) Wojna domowa wyniszczya ju .mocno rod-

kowe Niemcy, a powstanie Serbów i uyczanów rozszerzao

przestrze zniszczenia. Burzono zamki, kocioy i grody, nisz-

czono pola, nie przepuszczano ebrakom i pielgrzymom, „oby-

czajem pogaskimi" obchodzc si z nimi. Mnichy, tumami

uciekajc w gb Niemiec, roznosili straszne wieci o okropnem

wzburzeniu poganów, o czci ich demonom, o wymordowanych

sugach kocioa i wszelkich nieszczciach chrzecian.'^^) Wpra-

wdzie graf Otto z Ballensztadu ugania si za Sowianami i w oko-

licy Kodnia klsk im zada (r. iiió),**') ale bóstwa pogaskie,

odzyskawszy dawn moc rzdzenia sprawami ludu,^^) podegay

jego zapamitao przeciw panom swym chrzecianom. Poga-

stwo okoo trzech lat szalao. Dopiero w r. 1118 Sasi pod wo-

dz ksicia Lotara, arcybiskupa Adelgota i Wiprechta syna, t. j.

stronnictwo wrogie Henrykowi V, zdoao powcign poga-

nów, boyszcza ich powywraca^-) w krajach podlegych wla-

8) Barthold, Gesch. v. Riigen u. Pommern, I, s. 4^}9.

"") Abbat. Urspergensis, edit 1569, s. 260.

**") Annal. Saxo, a. 11 15. Interea Otto comes de Ballenstide cum 60 de Teu-

tonicis vicit duo millia et octingentos de Slavis in loco, qui Cothene dicitur, ex qui-

bus conuerunt mille VCC et amplius. M. G. YIII, s. 751. hron. Saxo. Raumer,

Regesta, N. 743; Annal. Palidens. in M. G, XVI, 76. Mulverstedt. Reg. Magde-

burg, I, N. 912. Cothene teraz Cóthen po lewej stronie aby, stolica ksistwa

Anhalt-Cothen.

""!) Cbr. Beton, ad a. u 16. De Wende de treden echt van dem geloven,

unde satten wedder upp oren oldcn Affgot de het Fly ns, went he stod upp eynem

flynssteyne, was wan gestalt alse eyn dode mit einen langen mantel, unde hadde in

der haut eynen staff mit eynen barnen blase, unde upp der luchtern schulderen

eynen upgerichten lauwe, de se yorwecken scholde wann se storven. Dar toch

Hertoghe Luder unde Bischopp Adolgotus to Meydeborch, unde vorstorden den Aff-

got uppet nyge in dem lande to Lusitze dat to ydel Wenden weren. Leibnitz,

Script. rer. brunsvicens. T. III, p. 336. Wyobraenie wymylonego przez Niemców

boka Flynsa, znajduje sie w Hoffmanna Scrip. rer. lusaticar. T. II, s. 62. Wedug
objanienia Zurychskiego professora Etmiillera w Lausit. Magazin. XXII, s. 190—201,

F 1 y n s ma by przerobione z P 1 i w n i k = Czernoboh. Scheltz, 87.

*-) Kronikarze wieków rednich, natworzywszy mnóstwo bajek o bokach

sowiaskich, zapis.ali, e bawan Flyns sta na skale, n;Kl Sprewj, 'pod Budyszy-
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dzom niemieckim, ale w krajach Lutyków, niezalenych jeszcze

od Niemców, podniesiona cze dawnym bogom zagrzewaa do

dalszej walki z Niemcami.

Wzmiankowane wyej zaburzenia w -Niemczech rozwizay

Henrykowi obodryckiemu rce do ugruntowania wadzy swej

w caej zaodrzaskiej Sowiaszczynie i stworzenia pastwa ho-

downiczego cesarzowi, na wzór Czecliów, lecz niezalenego od

markgrafów. Ale ksi ten, napó zniemczony, napó zduszczo-

ny, cenic wicej pienidze ni interes ludu, którym rzdzi, wda
•sie w spór z przywaszczycielem tronu duskiego Nielsem (Mi-

koajem) o spadek po matce swej Syrycie, siostrze króla du-

skiego Eryka Najlepszego. Ostatni, wyprawiajc si do Ziemi .,

poruczy Nielsowi zarzd pastwa i opiek nad maoletnim sy-

nem Kanutem, lecz gdy zmar na wyspie Cyprze r. 1103, Niels

przywaszczy sobie wadz, nie zwaajc na prawa Kanuta i nie

oddawa spadku Henrykowi.^-') Rozpocza si wojna (r. 1106).

Henryk na ldzie i na morzu zwycia Danów. Rozboje w za-

rolaci pomidzy rzekami Egdor a Szlej mocno dokuczay Da-

nom ; bogate i handlowe miasto Szlezwik ograbione i zniszczone

zostao. Na pomoc ojczynie nadbieg Kanut z Niemiec, gdzie

si w rzemiole wojennem wiczy, obj zarzd zagroonego

przez wrogów Szlezwiku (r. iii5\ opatrzy ujcie r. Szlei dwie-

ma warowniami, ciga rozbójników midzy Egdor a Szlej,

zbudowa nareszcie twierdz KiP^) i tak si mocno postawi, e
ju Henryk poczu si zagroonym we wasnych granicach. Wy-
padao skoczy kilkunastoletni wojn. Henryk nie dbajc o los

Sowian i wasnych dwóch synów, obieca ustpi, po swej mierci,

Kanutowi prawo do pastwa swego, wzi za spadek po matce

nem i wywrócony zosta okoo r. Iil8, Szczegóy w Hoffmanna Scip. rer. lusat.

II. s. 80 i 220. Miejsce, gdzie sta Flyns, podróni i teraz zwiedzaj.

*') Helmold, I, 49. Historia S. CaniUi, aiictore Anoiiymo, w Langebeka

Script. rer. danica. IV, s. 232.

*>*) Vita S. Canuti, auctore Roberto episcopo Elgensis. C h i a n a m vel

Yersunt castrum extruxit propter piratas ad mar orientale. Langebek, Scriptores

rerum danicarnm. T. IV, p. 259.
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pienidze,**'') ale przegra daleko waniejsza spraw, bo przy-

szo ludu, nad którym panowa. W tym bowiem czasie, kiedy

on targowa sie i wojowa z Danami, ze wschodu posuwa si

do Odry Bolesaw Krzywousty. Pastwa chrzeciaskie: Polska,

Danija i Niemcy porozumieway si. do obalenia pogastwa mi-

dzy Odr a ab i rozpoczy najazdy na ziemie Lutyków.

5. Pomorze midzy Wis a Odr w XI w. Zaleno od Polski. Bo-

lesaw Krzywousty sprzymierza si z Nielsem, zdobywa Szczecin r. 1121.

Lotar wojuje Lutyków 1121. Niels zbliy si pod Wolin 1121. Bolesaw

zabiera Lutyków do r. Pieny i Moryckiego jeziora.

Pomorze wschodnie, waciwie kraj Ivaszubów, midzy rze-

kami Wis a Parsant, podlegao Polsce ju za Mieszka I, a gdy

Bolesaw Chrobry wyprawia . Wojciecha na apostolstwo do

Prus w r. 997, aposto odbywa podró po Wile do Gdaska,

gdzie granice polskie docieray do morza. *^*') Dla nawrócenia

JCaszubów Bolesaw Chrobry zaoy biskupstwo w Koobrzegu

r. looo, lady którego zginy podczas odpadnicia Pomorzanów

od Polski i chrzeciastwa po mierci Mieczysawa II (r. 1034).

Wtedy Pomorzanie, z takimi jak oni poganami Prusami, upie-

yli Polsk i przeciw Kazimirzowi I walczyli a do roku 1047.

Wszake Bolesaw miay wchodzi do Pomorza jak do swego

kraju, a gdy si razu jednego Pomorzanie zbuntowali, rozgromi

ich nad pewn rzek i do ulegoci zmusi*^'} (r. 1075). Póniej,

dla powcignienia pogranicznych ponad r. Noteci napadów Po-

morzanów, Wadysaw Herman przedsibra wyprawy, w któ-

rych dzieckiem jeszcze bdc Bolesaw Krzywousty zaprawia

si do rycerskich czynów. W pierwszej z tych wypraw r. 1091

k

85) Historia S. Canuti. Langebek, IV, 233—234.
*") Kanaparza, Vita S. Adalbeiti, cap. 27, Ipse vero adiit primo urbem

Gyddanyze, cjuam ducis latissiraa regna dirimentem maris cofinia tangunt. M. P. II,

180, O zalenoci Gdasica od Polski w X w., patrz, wyej s. 349, 351.

8') Gallus, I, 25.

a nr. 7^
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Polacy pomylnie a, do brzegów morza doszli. Wojewoda Sie-

ciech obj rzdy wschodniego Pomorza. ^'^) Niesworno nad Odr,

wywoaa napad Polaków na Szczecin, po zdobyciu którego Po-

lacy wrócili z jecami do domu, ale Pomorzanie, napadszy na

nich nnd Noteci, stoczyli waln bitw. Polacy utrzymali plac

boju Dre. W nastpnym roku walka zerodkowaa si koo

Nakla, gównej warowni Pomorzanów przeciw Polsce.'''')

Pomorze zachodnie od r. Parsanty do r. Odry, zamieszkae

przez ludy nie posiadajce innego jak tylko ogólne Pomorzanów

miano, podlegao Polsce od czasów Bolesawa Chrobrego, który

prawdopodobnie zadowalnia si danin i osadzeniem w niektó-

rych grodach swych namiestników. Podczas zaburze w Polsce

(r. 1034— 1040) Pomorze zachodnie wyamao si z pod zwierzch-

nictwa polskiego. Rzdzili tam drobni dynaci, wadz których

ograniczay ludowe wiece. adnego jednak z ksit pomor-

skich po imieniu w XI w. nie znamy. Dopiero w pocztku

XII w. zjawia si w Szczecinie ksi Wartysaw I, syn podo-

bno Swantobora, v/ada obszern krain po obu brzegach Odry,

rozciga wadz sw nad Wkranami, tudzie nad wyspami Uzno-

imsk i Wolisk. Jak si to stao i kiedy, dzieje o tem mil-

cz, prawdopodobnie jednak, e pobite na miowem polu (ro-

ku 1 105) pogastwo, znienawidziwszy Henryka obodryckiego,

szukao ocalenia w sojuszu z ssiednimi poganami, Pomorzanami.

Nie brakuje nawet przypuszczenia, e ród Wartysawa pochodzi

z Lutyków, by moe z okolic Szczecina, który z powodu tego

sta si rezydencyj ksic i stolic Pomorza.**") Sta si to

mogo tem bardziej, e staroytna stolica Biaogard nad Par-

sant^, d^va razy zdobyta przez Bolesawa Krzywoustego, jak zo-

baczymy niej, nie posiadaa takich, jak oddalony od Polski

Szczecin, miejscowych dla dzielnej obrony warunków.

•">) Gallus, II, I.

»») Gallus, II, 2.

"<>) Barihol'1, Gesch. v. Riigen u. Pommern, I, 465.
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Gboko poczuwajc konieczno posunicia granicy pol-

skiej a do morza, bez którego wielkie pastwo wzrasta i pra-

widowo rozwija sie nie mogo, Bolesaw od pocztku panowa-

nia swego (1102) zamierzy Pomorze poczy z Polsk. Nietajne

mu byy zamiary Niemców^ i Danów opanowania uj Odry

i brzegów ssiednicli; pójmywa on, e Pomorzanie trwajc w po-

gastwie i samym sobie zostawieni, musz z czasem uledz prze-

mocy Niemców, którzy cigle parli sie ku wschodowi. Uprze-

dzi wic zamachy wrogów, nie dopuci ich do opanowania

Pomorza i zagroenia Polsce z pónocy, byo najwaniejsz ko-

niecznoci. Wszystko to doskonale pojmujc Bolesaw Krzy-

wousty yczy z pomoc chrzeciastwa podnie cywilizacyje

Pomorzanów i zapewni im rozwój w poczeniu z Polsk. Za-

gorzali poganie nie pojmywali jednak ani zamiarów króla pol-

skiego, ani pooenia swego, ani siy Niemców i Danów. Bole-

sawowi pozosta ostateczny rodek, orem zmusi poganów do

ulegoci i chrzeciastwa, bo tym tylko sposobem mona byo
wstrzyma napady Niemców na Pomorze, pod pozorem szerze-

nia chrzeciastwa przedsibrane.

Dorywcze wyprawy Wadysawa Hermana na Pomorze w la-

tach 1091 i 1092 nie powstrzymay pogranicznych napadów ze

strony Pomorza. ^Modziutki Bolesaw, jeszcze za ycia ojca, pie-

szy pod Midzyrzecz pomorski i Santok, aby napastników od-

piera,"^) a po wstpieniu na tron (r. 1102) pierwszym gonym
czynem jego byo zdobycie Biaogardu nad Parsant, stolicy Po-

morza.*-) W kilka lat póniej, zebrawszy wojsko pod Gogo-

wem, Bolesaw" z wyborow jazd, nie biorc wcale piechoty,

ruszy na Pomorze, pi dni i nocy przedziera si przez lasy

i bota po bezdroach, niespodziewanie stan pod Koobrzegiem,

po zacitej obronie gród zdoby i tem straszny popoch na po-

»M Gallus, II, 14. 15, 17. M. P. T. I, s. 430—439. Mistrz Wincenty Chr.

M, P. II, 311.

92) Gallus, II, 22.

34*
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g-anów rzuci. ^•^) Potem, wygnanego przez burzycieli wadzce,

krewnego swego Swantybora. ,.który nigdy wiernoci wadzom

polskim nie dochowa". Bolesaw do wadzy przywróci. '^) Tym-

czasem wojewoda Skarbimir podbija wscliodnie Pomorze i gród

Bytom zdoby."'')

Powtarzajce sie na Pomorzu bunty poday Zbigniewowi

zamys podburzy przeciw bratu Bolesawowi Pomorzanów, a ci,

mniemajc, e przy pomocy Czechów i Niemców zdoaj zwal-

czy Bolesawa, bunt przeciw niemu podnieli. W skutek tego

Bolesaw powtórnie zdoby Biaogard i Koobrzeg, kraj spusto-

szy,"*') Czarnkowian zbuntoAvanych tak przycisn, e niepodle-

gy ksi pomorski czoem mu uderzy i chrzest przyj, lecz

póniej zdradzi i „wart by miecza katowskiego." '*') W Ujciu

siedziaa zaoga polska, lecz Gniewomir rozgosiwszy, e Bole-

saw, pokonany przez Czechów, Niemcom wydany zosta, oszu-

ka zaog, która mu gród wydaa. Bolesaw z odlegej granicy

czeskiej przybieg z jazd. Ujcie odzyska bez szkody,""^) ruszy

pod Wolin, po dugich szturmach gród ten wany zdoby i sw
zaog osadzi."") W nastpnym roku (iio8?) przedsiwzi Bo-

lesaw^ wypraw na Nako, sam dowodzi jednym hufcem, Skar-

bimir drugim. Pomorzanie zebrawszy powane siy, pieszyli na

pomoc oblonym. Uprzedzajc zblienie si ich do Naka, Bo-

lesaw uderzy na nich Pomorzanie utkwili wócznie w ziemi

i jakby potem si ogrodzili. Nie pomogo. Z 40 tysicy Pomo-

rzanów ledwo czwarta cz usza z pogromu. Wedug zezna

samych Pomorzanów strata ich wynosia 27,000 ludzi. Naklo

i sze innych grodów podday si zwycizcy. ^"^)

39.

I

fl3\ Gallus, II, 28.

94i Gallus, II, 29.

05\ Gallus, II, 31-

•JiJj Gallus, U, 36,

'•'V
Gallus, II, 44-

"'J Gallus, II, 47.
9(1, Gallus, II, 48.

lOOj Gallus III. I.



— 533 —
Wszystkie wzmiankowane wyprawy odbyte zostay jeszcze

przed wojn Bolesawa Krzywoustego z Henrykiem V w r. 1109.

O napadaci Pomorzanów w gb Polski i niejednokrotnem po-

skromieniu przez starostów polskich band upieniczych, nie ma-

my potrzeby rozpowiada, albowiem i bez tego jasno, e walka

z obu stron bya zapalczywa i cigna sie bez przerwy.

Straszna kieska pod Nakem nie ozibia zapau Pomorza-

nów i gdy si dowiedzieli o napadzie Henryka V z Czechami na

Polsk w r. 1109, bunt znowu podnieli, lecz Bolesaw tego roku

jeszcze, zim ruszy na Pomorze, trzy zamki zburzy, jeców upro-

wadzi, a nastpnej zimy, po zamarznitych jeziorach i bagnach,

przedar si do zamieszkaej krainy Prusów, sprzymierzeców

Pomorzanów, jeców uprowadzi,'"^) by tym sposobem zabezpie-

czy sobie swobod dziaania przeciw burzycielom pokoju nad

doln Wis. Jako wkrótce potem wyamujcego si z pod wa-

dzy polskiej ksicia witopeka obieg w Nakle i trzyma go

w obleniu od . Michaa (29 Wrzenia) a do Boego Narodze-

nia.'"-) Nieprzystpne miejscowoci dokoa Naka przeszkadzay

Bolesawowi do przyblienia oblniczych machin pod sam wa-

rowni, witopek broni si wytrwale, prosi o pokój, da syna

na zakad wiernoci, Bolesaw odstpi od Naka, lecz w nastp-

nym roku, przekonawszy si o wiaroomstwie witopeka, zdo-

by najprzód Wyszegard nad Wis i kilka innych zamków, na-

lecych do witopeka, a nareszcie po strasznych szturmach,

zmusi do poddania si mu Nako (r. 1113).'"=') Coroczne wy-

prawy na Pomorze nie mogy atoli doprowadzi do podanych

przez Bolesawa skutków, dopóki ksita zachodniego Pomorza,

tudzie ksita czescy i ruscy znajdywali mono podburza

101) Gallus, lir, 18, 24.

'02) Gallus, III, 26. Roeppel, zwaajc, e u tej wyprawie Gallus rozpo-

wiedzial w samym kocu kroniki swej, odniós ja do r. 1118. Gizebrecht te sam
wojn oznaczy r. ilii— III2. Bielowski dzie wyprawy oznaczy 29 Wrzenia

r. 1

1

II. M. P. I, 482 przypisek,

103) w rocznikach polskich zapisano; a. 1113. Boleslaus III Nakel et alia

castra obtinuit. M, P. II, 797, 832.
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atwowiern ludno pomorska, do buntów pr/eciw królowi pol-

skiemu. Usun intrygi ssiadów na Pomorzu, byo konieczno-

ci, pograniczne jednak boje z Czechami cigny sie a do zja-

zdu Bolesawa Krzywoustego z ksitami czeskimi, nad r. Nis
lsk w r. u 15, a powikane sprawy midzy ksitami ruskimi

zmuszay Bolesawa zwróci uwag sw w stron Rusi. I nie

wczeniej a w r. 11 20 przy zawarciu pokoju z Rusinami, Bole-

saw zdoa wymodz od nich pod przysig zobowizanie, e nie

bd pomaga Pomorzinom.'"')

Zapewniwszy pokój Polsce ze strony Czech i Rusi, Bolesaw

postanowi dziaa stanowczo wzgldem zachodniego Pomorza,

albowiem zaburzenia na Pomorzu nie ustawayJ"'^)

Z Ujcia nad Noteci Bolesaw wtargnwszy na Pomorze

z wielkiemi siami, pobi gdzie spotka nieprzyjació, których do

18,000 w bojach polego, a 8000 uprowadzono do Polski na osie-

dlenie.^"") Zniszczenie kraju byo ogromne. W kilka lat póniej

zburzone osady i koci polegych wskazyway pobojowiska.^"")

Zbliajc si do Szczecina, Bolesaw wszed w umow z królem

duskim Nielsem, synowi którego Magnusowi córk sw przy-

rzek i porozumia si z ksiciem saskim Lotarem. • Sformowaa

si koalicyja chrzeciaska przeciw poganom, na czele których

"^*) Herbord II, 4. Deinde ubi foedera mansurae pacis jurejurando tam rex

quam oplimates Ruthenorum solidaverant, etiam hoc poUiceri fide firniissiina rogali

sunt, ne Pomerania ultra forent auxilio. Contra illos enim totis viribus dux manum
levare cogitavit. M. P. II, 75.

i05j W rocznikach polskich zapisano: a. 11 19. Bolezlaus duos duces Pomo-
ranos devicit. Al. P. II, 832, III, 152.

108) Herbord, II, 5. M. P, II, 76.

'•") Herbord, II, 38. Transito flumine qui Clodonam praeterlabitur, civita-

tem uandam invenimus (1124), magnam quidem ambitu et spatiosam, sed raros in-

colas. Nam ferro et incendio se vastatam, adustionum signis et cadaverum acervis

spectanlibus indicabat. Ipsi autem incolae tenues illorum se fuisse clientulos, (jui

a duce Poloniae illic interfecti erant et captivati, asserebant, et a facie gladii salva-

tos se fugae praesidio. AVedug badaczy zrujnowanym grodem ma by Nako, w po-

bliu Kolobrzega, jak upewnia Herbord (II,' 5) przez Bolesawa zburzone. M. P.

II, 98-
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stali ksiae Wartysaw i Henryk obodrycki, nieprzyjaciel Nielsa.

Midzy poganami zgody nie byo. Lutycy, nienawidzc Henryka

obodryckiego jako chrzecianina i przyjaciela Sasów, oderwali

sie od niego, a z Wartysawem poczy sie nie chcieli. Kiedy

wic koalicyja zamierzaa z trzecli stron na poganów uderzy,

ksi Lotar, zapewne nie bez wiedzy Henryka V, wtargn ro-

ku 1121 do ziemi Lutyków, pali pogaskie bonice, doszed a
do morza (sowiaskiego), ^^'^) zdoby gród mocny Cliyyn i obci-

ony zdobycz do domu wróci. ''^'*) Bolesaw zbliywszy si pod

Szczecin, okrony niedostpn miejscowoci, skorzysta z mro-

zów i po zamarznitycli wodach, z wielkiem niebezpieczestwem,

przeprowadzi wojsko swe do Szczecina, gród opanowa '"') (i 121),

i wnet zabory swe posun na zachód w gb kraju Lutyków

a do Moryckiego jeziora ^'^) i r. Pieny, a na pónoc do brze-

gów morskich przy ujciu Odry. Tymczasem król Niels z siln

flot zbliy si do brzegów pomorskich, aby przyj narzeczon

synowi jego córk Bolesawa, któr, wedug sag duskich, Ryks
zwano. '^-) Jako sprzymierzeniec Bolesawa Niels obieg Uznoim,

10*) Morze midzy Szlezwikiem a wysp Ran w XII i XIII w. zwano:

Sinus Slavicus. Mappa Regnum Daniae et Slaviae. Regno Waldeniaro II, Lange-

bek, Script. rer. danicarum. T. VII, s. 317. Mappa urzdowa, z rozkazu Walde-

mara II r. 1231 uoona,

1"") Ancal. Saxo, a. 1121, Dux Luiderus . . . collecto exercitu valido Scla-

via»n invadit, terramque eujusdam Zuentubaldi usque ad mar praedabundus peram-

bulat, urbibusque in deditionem acceptis. uarum una Kizun dicebatur, obsidibus-

aque acceptis, cum pecunia non parva victor regreditur. Pertz. M. G. VIII, 756.

11") Herbord, II, 5, Ciyitatem Stetineusem, quae stagno et aquis undique

cincta, omni hosti inaccessibilis putabatur, quae etiam totius Pomeraniae metropolis

fuit, hiemali tempore strictam per glaciem, non sine periculo exercitum ducens, in-

opinata clade percussit,

111^ Wida to z opisu Ebbona o powtórnej podróy na Pomorze , Ottona

r. 1127, gdy ten nad Moryckiem jeziorem spotka w lasach biedaka, który uciekajc

przed najazdem Krzywoustogo, siedem lat ju mieszka w lepiance i tylko ryb si

ywi, M. P. II, s, 54.

11-) Knytlinga Saga, wedug tómaczeuia Rafua r, 1829. Magnus Nicolaus-

son aegtede Rikissa, en Datter af den vendiske Kong Burislef, Parthold. Gesch,

I, 473.
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zdar / niego okup"'') i póplyiuil pod Wolin, gd/it; nad prze-

smykiem Diwenowem znalaz Bolesawa z potenem wojskiem

obozujcego. Wolin wkrótce podda si Bolesawowi, a Niels,

zabrawszy narzeczon synowi jego, poaglowa napowrót, War-

tysaw, dognawszy go w Strzale (Stralsund), prosi o rade, jak

ma w trudnycli okolicznociaci zactiowa sie wzgldem króla

polskiego, a otrzymawszy ubezpieczenie sowem nietykalnoci

osoby jego, wstpi na okrt. Wtedy Niels, za namow swyci

dworzan, kaza odbi od ldu i uprowadzi ksicia pomorskiego

do Ripen, gdzie syn jego Magnus na narzeczon oczekiwa. Nic

si jednak zego z Wartysawem nie stao. Niels, zrozumiawszy

niewaciwo postpku swego, wypuci Wartysawa na wol-

no. ^^*)

6. Wprowadzenie chrzeciastwa na Pomorzu, Apostolstwo . Ottona

(1124— 1125). Biskupstwo Pomorskie. Reakcyja pogaska (1126— 1127).

Powtórne apostolstwo . Ottona (1127).

Stawszy si wadzc caego Pomorza, Bolesaw Krzywousty

zamierzy nawróci Pomorzanów na wiar clirzeciask i tym

sposobem poczy ici z Polsk wzem nierozerwanym. Wy-
soko wyksztacony król, w duszy wyznawca najczystszycli zasad

Zbawiciela, a przytem mdry polityk, yczy, aby nawrócenie

odbyo si bez przymusu, drog przekonania i owiecenia poga-

nów, bez obcienia nowonawróconych daninami lub poborami

na rzecz kocioa i skarbu, jak czyni Niemcy. Wypadao zna-

le odpowiednich missyonarzy. Gdy jednak kapani polscy, l-

kajc si okrutnego obchodzenia si Pomorzanów z chrzecia-

"'') Saxo Gram. lib. XIII, mówi o przybyciu Nielsa z flota pod gród Orna,
raczej O .s n a t. j. Uznoim i o przyjaznych z nim stosunkach Bolesawa, Obacz Bie-

lowskiego M. P. II, 507.

^''*) Saxo Gram. lib. XIir. Nicolaus urbem Osnam oppugnare adorsus, ob-

sidionem pactione redimere coegit. Inde Julinam navigans, Bogislavum magna manu

instructum obvium babuit. Cujus copiis auclus, celerem oppidi expugnationem per-

egit. Deinde relicto victoriae socio allalam filio sponsam abducit... O zatrzymaniu

Wartysawa na okrcie di;skim, patrz Historia S, Canuti, w Langebeka Script, rer.

dan. IV, 237.
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nami, nie chcieli i na apostolstwo do ludu, ze wstrtem patrz,-

cego na chrzeciaskich kapanów, znalaz sie Hiszpan Bernard,

pustelnik, w Rzymie na biskupa wywiecony. Bolesaw, przy-

jawszy go uprzejmie, nie tai przed nim trudnoci zadania i nie-

bezpieczestwa. Bernard owiadczy, e gotów jest ponie mier
meczeriska w imi nauki Clirystusa, a otrzymawszy od Bolesa-

wa tómacza, przewodników i wszelkie dla podróy zaopatrzenie,

poszed na Pomorze. Nawyky do twardego ycia pustelniczego,

gardzc wygodami wiatowemi, a podnoszc nad wszystko ubó-

stwo i pokor, Bernard myla, e poganie pojm jego wysoliie

cnoty i zeclic zastosowa si do nich. Przybywszy wic do

Wolina, szed do zgromadzonego ludu boso, w Uchem odzieniu

i gorco przemawia o swem posannictwie. Zdziwieni Wolinia-

nie przytomnoci obdartego missyonarza, z oburzeniem do nie-

go mówili: „jak to, taki nikczemnik, ndzarz, któremu na obówie

nie staje, miaeby by apostoem? Id precz ebraku, jeeli ci

ycie mie, wracaj tam, zkd przyszede." Bernard chcia cu-

dem udowodni posannictwo swe. „Jeeli mi nie wierzycie, mó-

wi, zapalcie jeden z niepotrzebnych domów, a ja przez pomienie

przejd bez szwanku." Wolinianie wziU to za podstp. „Ten

ebrak, mówili, nie majc nic do stracenia, szuka mierci i chce

si razem na nas zemci, za nieprzyjcie go. Sam zginie w ogniu,

lecz miasto nasze roznieconym poarem w perzyn obróci." Na-

kcniec Bernad, paajc mierci mczeskiej, schwyci siekier

i pocz rba stojcy na placu sup bogom powicony. Wo-

linianie zbili go i wsadziwszy razem z przewodnikiem jego Pio-

trem do odzi, pucili na morze. ^''') Bernard wróci do Polski,

opowiedzia swoje przygody Bolesawowi, a ten rozwaywszy

okolicznoci, zastanowi si nad tem, komuby apostolstwo po-

wierzy ? Nareszcie przypomnia lat dziecinnych nauczyciela swe-

go Ottona, a teraz ju biskupa bambergskiego, synnego z wy-

sokich cnót. Listem wic zaprosi go na apostoa Pomorza,

5) Ebbo, II, I.
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Otton chtnie sie zgodzi. Koclia on naród polski i rodzin Pia-

stów, którym wiele w modoci swej zawdzicza, zna jzyk pol-

ski i obyczaje narodowe, sowem by on tak osobistoci, ja-

kiej wanie potrzeba byo dla pomylnego zasadzenia na Pomorzu

winnicy Clirystusa. Za pozwoleniem cesarza Henryka V i bo-

gosawiestwem papiea Kaliksta II,'"') biskup Otton wyprawi

si z Bawaryi w towarzystwie kilku ksiy, przez Czecliy do

Niemczy lskiej, zkd przez Wrocaw i Pozna przyby do

Gniezna. Bolesaw, otoczony wietnym orszakiem, wyszed na

spotkanie biskupa boso, na dwiecie kroków za miasto i prowa-

dzi go tryumfalnie do grobu . Wojcieclia. Po siedmiu dn'acli

pobytu Ottona w Gnienie, Bolesaw zaj si wypraw missyi,

do której doda trzech kapelanów swoich: Wojciecha, który pó-

niej zosta biskupem pomorskim, Leoparda rzebiarza biegego

i trzeciego, nazwiska którego nie znamy. Zaopatrzy missy we

wszelkie sprzty kocielne i rzeczy do podróy potrzebne,'^') dla

bezpieczestwa da 60 wojowników, a nad caym orszakiem po-

stawi ma dzielnego, starost santockiego Pawa, nadzwyczaj

wymownego i w kadej chwili umiejcego zastosowa si do oko-

licznoci. ''**)

Missya z Gniezna ruszya do Ujcia nad Noteci, zkd

27 Maja r. 1124 wesza w ogromn puszcz, przez któr niegdy

przechodzc Bolesaw na Pomorze, kaza na drzewach ponacina

znaki, aby bdzcym wskaza kierunek podróy, bo drogi ni-

gdzie adnej nie byo. Wypadao przedziera si przez guche

lasy, gdzie tylko zwierze dzikie, a pod nogami we i mije spo-

tykano. A gdy po siedmiu dniach podróy, missya wysza z pusz-

czy, spotka j nad brzegiem rzeczki, pod Starogardem ksi
pomorski Wartysaw na czele 500 jedców, ucisn biskupa ser-

"8) Abbat. Urspergensis, edit. 1569, s. 270. Ebbo, II, 3.

"') Ebbo, II, 3, 4; Herbord, II, 8, 9; Mnich prieflingeski, II, i.

^^*) Ebbo zowie go Comes Paulus; u Herborda (II, 9) centurionem quen-

dam Paulicium, a mnich prieflingeski (II, 2) mianuje go „Paulus comes Zuto-

chanum."
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decznie, bo sam on by ju dawno chrzecianinem, dzieckiem bo-

wiem jeszcze ujty przez Niemców, wychowywa sie w Merze-

burgu i tam sie zasad wiary nauczy, ale powróciwszy do ojczy-

zny kry sie z tem musia. ^^'')

Z przewodnikami przez Wartysawa danymi, missya zbliya

sie do grodu Pirycu, gdzie sie zgromadzi tum ludu okoliczne-

go, dla obcliodzenia jakiej uroczystoci pogaskiej. Nazajutrz

przewodnicy i starosta Pawe oznajmili ludowi, e z woli ksicia

wypada biskupa przyj gocinnie, e on niczego nie potrze-

buje, bo sam bardzo bogaty i podarki rozdaje. Lud sie nie

sprzeciwia. Kapani siedem dni przemawiali do ludu, starali sie

zaimponowa poganom wietnoci obrzdów clirzeciaskicli.

Kady nawracajcy sie powinien by trzy dni poci, wykpa
si, przyzwoicie ubra sie, obok innycli stan, majc na sobie

czyst odzie, a w rku zapalon wiece. Taktyczne i agodne

postpywanie missyonarzy uwieczyo si pomylnym skutkiem:

w cigu trzeci tygodni przyjo chrzest 7000 ludzi. ^-")

Powodzenie w Pirycu zachcio missyonarzy do dalszej

pracy. Zdyli do Kamienia, stolicy ksicej. Tam, ksi
Wartysaw, omielony obecnoci Ottona, postanowi prowadzi

ywot po chrzeciasku: odprawi 24 ony, pozostawszy przy je-

dnej, która dawno ju bya chrzeciank, a teraz szczególne

wzgldy biskupowi okazywaa. Wartysaw kaza w Kamieniu

zbudowa koció. Za przykadem ksicia nawróci si jego or-

szak, w którym wielu przed tem ju chrzeciastwo wyzna-

wali. ^2
1)

Do Wolina zdyli missyonarze 13 Sierpnia (1124), weszli

do grodu w nocy, bdc uprzedzeni o wrogiem ku nim usposo-

bieniu mieszkaców. Wedug staroytnego obyczaju na Pomo-

rzu dwory ksice poczytywano jako miejsca wite, nietykalne,

'1") Herbord, II, ii. Mnich prieflingeski, II, 3.

>20) Ebbo, II, 5; Herbord, II, 12, 13, 14, 17.

>2i) Ebbo, II, 5, 6; Herbord, II, 19, 21, 22.
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najwikb/.y /loc/yca, znalazszy w nich schronienie, nie móg
by bez woli ksicia imany. ^-^) Nie zwaajc na taki obyczaj,

tum rzuci sie na dworzec ksieecy, w którym zatrzymali sie mis-

syonarze, mierci zagrozi przybyszom. Pawe stara sie umie-

rzy wzburzenie, lecz wymóg zaledwie zgod na w-olno wyj-

cia z miasta missyonarzom. Wychodzc z miasta Pawe pod

rk prowadzi biskupa, a kapani postepywali za nim, tum je-

dnak ciska kamieniami, a jaki poganin tak silnie uderzy bi-

skupa kijem po rku, e ten upad, ksiy za bito kijami i wó-

czniami. Missya przeprawiwszy si przez Diwenów, dwa tygo-

dnie bawia w okolicy, nie miejc nic przedsiwzi. Wszake
monowadzcy popieszyli uspokoi biskupa, przepraszajc za

obelgi przez motoch uliczny uczynione. Nakoniec Wolinianie,

gdy si dowiedzieli, e Bolesaw nie puci im pazem zniewagi

wyrzdzonej missyonarzom, owiadczyli biskupowi, e we wzgl-

dzie wiary zastosuj si do tego, jak postpi Szczecin, „macierz

grodów pomorskich." ^-')

Szczecinianie take nieyczliwie missyonarzy przyjli. „Wy

}>iacie swoj wiarc, mówili, a my z swojej zadoivoleni. U chrze-

cian s zbójcy i zodzieje^ zuieszaj za „.agi, wyupiaj oczy, wszel-

kiego rodzaju mczarnie cJtrzecianie zadaj cJirzecianóm. Na co

nam taka wiarar'"' Biskup stara si wpywa na przekonanie

moniejszych obywateli, a tymczasem starosta Pawe pojecha do

Bolesawa, do którego take i Szczecinianie poselstwo wyprawili.

W licie napisanym do Szczecinian Bolesaw, zalecajc im biskupa

i cel missyi jego, przychyli si do dania ludu o zmniejszenie

podatków i ciarów wojennych, postanowiwszy, ^^aby kraj Po-

norzanów królowi polskiemu tylko 300 grzywien srebra wagi pu-

blicznej corocznie ivyplaca. W razie wojny dziewiciu gospodarzy

opatrz dziesitego 7ia wypraw loojenn zv rynsztutiek i pienidze, ^^

niepokornym za zagrozi kar. ]>ist ten, odczytany na targowi-

1-2) Herbord, II, 24. Cytat patrz wyej, dziea niniejszego T, II, s, 448.

'") Ebbo, II, 7; Herbord, II, 24, 25.
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sku szczeciskiem, wywar niezmierne wraenie. Z jednej strony

groba króla, który nie lubi artowa, z drugiej ulgi w cia-

racli i podatkach, Lud suclia rozkazów króla z uszanowaniem,

podda sie jego woli i nauce missyonarzów. Otton wstpiwszy

na podwyszenie, gorco przemawia do zebranego ludu i da
zniszczenia bawanów i bonic. Missyonarze poczli burzy po-

gaskie bonice. Lud sta na uboczu, obawiajc si zemsty bo-

gów, lecz skoro si przekona, e missyonarzom nic zego si nie

stao, mówi: ..jeli bogowie nasi nie s w stanie obroni sic sami,

jakime sposobem moglibymy ich obroni.''^ I rzekszy to lud rzu-

ci si do niszczenia bonic, a to em snadniej, e kademu wolno

byo zabiera drzewo na swe potrzeby, do gotowania pokarmu

i pieczenia clileba. Wnet wszystkie cztery szczeciskie bonice

(kontyny), przedziwnej budowy, zniszczone zostay, posg Try-

gawa rozbity, trzy gowy tylko boyszcza Otton zaciowa, dla

odesania póniej papieowi Honoriuszowi II, bogate za. skarby

.wityni Trygawa, zoto, srebro, drogie kamienie, ozdobne ore,

rogi rzebione do picia i inne rzeczy, Otton powiciwszy krzy-

em i wod, nic nie zatrzymujc dla siebie, pozwoli ludowi roz-

dzieli pomidzy sob.^-*) Pogastwo runo, 900 ojców rodzin,

waciwie gospodarzy szczeciskicli, owiadczyli si za chrzecia-

stwem. Otton poleci w rodku miasta na placu zbudowa

pierwszy koció (. Wojciecia), a wybrawszy si w podró do

Wolina, po drodze wstpi do Gardca i Lubina, gdzie ctirzecia-

stwo zaprowadzi, po czem, przez zatok morsk przeprawi si

na prawy brzeg Odry.'-'^)

Wie o tem, co zaszo w Szczecinie, poprzedzia przybycie

biskupa do Wolina. Teraz Wolinianie, uprzejmie przyjwszy mis-

121) Ebbo, II, 8; Herbord, II, 26, 30, 31, 32; Mnich prieflingeski, II, 8,

10, II, 12.

^'^) Herbord, II, 34, 36. Mnich prieflingeski, dopeniajc wiadomo Her-

borda, o zaoeniu w Szczecinie, na placu Icociola, powiada, e Icociól zbudowany

by i przez Ottona konsekrowany, pod wezwaniem . Adalberta (Wojciecha), drugi

za koció za miastem, pod wezwaniem apostoów Piotra i Pawa zbudowano. Lib.

n, c. 12. M. P. ir, s. 136.
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syonarzy, przepraszali za uczynione im przedtem obelgi. Otton

pracowa tu dwa miesice, naucza, przekonywa, owieca, a gdy

sie wyznawcy chrzeciastwa rozmnoyli, tak, e ju ich 22,156

liczono, Otton rozpocz budow dwócli kocioów, jednego w sa-

mem miecie pod wezwaniem . Wojcieclia i Wacawa, i dru-

giego w piknej miejscowoci za miastem pod wezwaniem

. Piotra.'-") Z Wolina missyonarze udali sie do Kodna,'-') nie

spotykajc adnej przeszkody do wyprowadzenia chrzeciastwa.

Nawróciwszy wi^c mieszkaców tej lesistej miejscowoci i ko-

rzystajc z obfitoci materyalów do budowli, Otton kaza w Ko-
dnie zbudow'a pikny koció . Krzya, Z Kodna przez rzek

missyonarze dostali sie do jakiego miasta, prawdopodobnie do

zburzonego w ostatniej przez Polaków wojnie, Naka,'-^) gdzie

mieszkacy kryli si w ndznych chaupacli w^ród ruin naprdce

skleconych. W Koobrzegu Otton nie zasta w domu wikszej

czci mieszkaców, którzy zajci byli w tym czasie spawem

drzewa za granic, a pozostali owiadczyli, e za nieobecnoci

swych wspóobywateli nie s w prawie niczego nowego wpro-

wadza. Wytrwaoci jednak udao si Ottonowi skoni i tu

lud do chrzeciastwa, jak równie i w Biaogardzie, o jeden dzie

drogi od Koobrzegu oddalonym.'-")

Nastpia zima. Otton zamierza powrót do Bamberga, mie-

szkacy którego prosili biskupa, aby nie pozbawia ich obecno-

ci swej. al byo Ottonowi nowonawróconych, którycli on po-

kocha jak najmilsze dzieci, pozna bowiem, e, pod zewntrzn

srogoci pogask, w ludzie pomorskim skryway si wielkie

i-«) Ebbo, II, 15; Herbord, II, 37; Mnich prieflingeski, II, 16.

12') Herbord, II, 38. Moventes autem a Julina Clodonam, t, j. Klodno, te-

raz Kliitikau nad Reg. W dawniejszych wydaniach ywota . Ottona, pod ty-

tuem Anonyma, zamiast Clodonam, wydrukowano Dodonam. Z tego powodn zja-

wio si u historyków polskich: Roeppela, Bartoszewicza, a nawet Szujskiego (Hist.

Pol., wyd. 1889, s. 29) miasto Dodona, którego nigdy nie byo.

i28j Wyej przypisek 107.

»29j Ebbo, II, 18; Herbord, II, 38, 39, 40; ^^nich prlefl. II, 19.



— 543 —
cnoty w stosunkach rodzinnych i towarzyskich, a gocinno
mieszkaców i uprzejme ich obchodzenie sie poryway nieraz za

dusz Ottona i towarzyszy jego. Raz jeszcze zim, w pocztku

roku 1 125 Otton postanowi odwiedzi waniejsze miejsca pracy

swej. Z Biaogardu zwróci sie ku Odrze, powica kocioy,

naucza, umacnia w zasadach wiary, przebieg Kodno, Kamie,

Wolin, Szczecin, wszdzie z najwiksz czuoci egnany. Na-

koniec powróci do Polski 11 Lutego 1125 roku, z towarzyszami,

których Bolesaw nie zapomnia we wszelkie potrzeby w podróy

i zimow odzie zaopatrzy. '=^'^)

Takim sposobem Pomorze mniej ni w rok, bez krwi roz-

lewu i gwatów, nawrócone i uspokojone zostao. Coroczne wy-

prawy polskie z orem na Pomorze ju byy niepotrzebne. Zo-

stawao jeszcze zaj si organizacy kocioa w nowo nawróco-

nym kraju. Po naradzie Bolesawa Krzywoustego z Ottonem

i ksiciem Wartysawem, na stolic biskupi wybrano najbogat-

sze i najludniejsze z miast pomorskich, Wolin, ^^') a na pierw-

szego biskupa przeznaczono nieodstpnego towarzysza Ottonowe-

go, Wojciecha,'^-) przy którym pozosta mieli dwaj kapelani

polscy: Leopard rzebiarz i drugi nieznanego nam nazwiska.'"'')

Wszake ustanowienie biskupstwa Pomorskiego nie mogo obej
si bez zezwolenia stolicy apostolskiej, a na to potrzebny by
dugi przecig czasu. Wojciech wic mia si zaj tymczasowo

urzdzeniem spraw kocielnych, a potwierdzenie jego przez pa-

130) Ebbo, II, 18; Herbord, II, 40, 41, 42; Mnich prietl. II, 19, 20.

*'") Herbord, II, 37, o ustanowieniu biskupstwa w Wolinie powiada, e to

si stao za zgod ksicia Wartyslawa z dostojnikami kraju: dux Yartizlaus quam

principes terrae sedem episcopatus, illic constituendum fore censuerunt. M. P.

II, 97. Waniejsz wszake bya wola Bolesawa, bez dozwolenia krórego War-

tysaw niemialby wtrca si do organizacyi kocioa, bez jego uczestnictwa zapro-

wadzonego.

1-''*) Herbord, II, 42. Ule (Bolezlaus) unum de capellanis suis Albertum no-

mine, quem de latero suo cum aiis duobus sacerdotibus in adiutorium concesserat

episcopo, praesulatus honore in gente illa sublimavit.

>33j Bielowski, M. P. II, s. 26.
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piea Tnnocentooo II biskupem pomorskim nastpio dopiero

w r. 1
1
40. ''')

Bolesaw najczulej poegnawszy odjedajcego Ottona i to-

warzyszy jego, hojnie ich obdarowa i da im dla bezpiecze-

stwa stra a do granicy czeskiej. Otton przez Prag powróci

do Bambergu 28 Marca r. ii25J'''')

Dokoczenie wielkiego dziea na Pomorzu, woone na przy-

szego biskupa Wojciecha i kapelanów jego, wymagao gorliwej

pracy i niezmordowanej czynnoci dla owiecenia i umoralnienia

ludu w duchu chrzeciaskim. Z nauki missyonarzy nowona-

wróceni dowiedzieli si o bytnoci jedynego Boga na wiecie,

o zasadach wiary Chrystusa, o przepisach kocioa, które w y-
ciu rodzinnem i stosunkach towarzyskich zachowywa naleao.

Wszystko to byo dla nich nowe, niezgodne z dawniejszemi

wyobraeniami kultu pogaskiego i obyczajami, które zawsze

i wszdzie najtrudniej poddaj si reformie. Ochrzczeni przeko-

nywali si o nicoci bogów pogaskich, dowiadywali si, co jest

grzechem, a co cnot, ale w duszy i w pojciach zostawali jesz-

cze takimi, jak byli poganami. Dorywcze nauczanie zasad ewan-

gelii nie mogo wnet przynie podanych skutków. Ci, co

z atwoci przyjli chrzest, bez naleytego przygotowania, atwo

mogli, za lada powodem, do pogastwa wróci. Reakcyja w po-

dobnych sprawach jest rzecz naturaln. Polska i Wgry, w kil-

kadziesit lat po wprowadzeniu chrzeciastwa, dowiadczyy sil-

nej reakcyi pogaskiej. W Czechach, we dwiecie lat, po wpro-

wadzeniu chrzeciastwa, obyczaje pogaskie nie daway si wy-

korzeni.^^'') Tem bardziej na Pomorzu, gdzie kult pogaski

*'*) Bulla Innocentego II z d. 14 Padziernika r. 1140 zatwierdzajca Woj-
ciecha biskupem pomorskim „ut in civitate Yulinensi in ecclesia beati Alberti (. Woj-
ciecha) episcopalis sedes perpetuis temporibus habeatur." Hasselbach, Cod. Pomer,

N. 16.

>35) Ebbo, III, I. M. P. II, s. 49.
istj Brzetyslaw II wydal r. 1092 dekret zabraniajcy igrzyska na grobach

i róne obrzdy zwyczajem pogaskim odbywane. Obacz wyej T. II, s. 81 r, przy-

pisek 408.
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mocniej by ni u innych ^Sowian rozwinitym w massach ludu,

ze wstrtem patrzcych na chrzeciastwo, jak na nauk nie-

mieck, lada okoliczno moga poda myl przywrócenia czci

dawnym bogom, a to tem snadniej, e wród ludu zostawali jesz-

cze pogascy kapani, pozbawieni przez chrzeciastwo dawniej-

szego znaczenia i dochodów.

Kilku ksiy w Wolinie i Szczecinie mogli tylko naboe-
stwo odprawia, ale ugruntowanie massy nowochrzczeców w za-

sadach wiary przewyszao ich siy. To dopiero póniej nastpi

miao, a tymczasem kapani pogascy wszelkich fortelów uy-
wali, aby now wiar podkopa. Podszepty i zabiegi czy mo-

gy spotka opór w' ludzie wychowanym w przesdach i zabo-

bonach? W r. 1 126 zdarzyo si w Szczecinie i okolicy morowe

powietrze, w skutek któi^ego wielka miertelno powstaa. Tum
na targowisku szczeciskiem rozprawia o klsce i dopytywa

si o przyczynach jej. Kapani pogascy wytómaczyli, e mo-

rowe powietrze jest kar bogów, rozgniewanych na lud za od-

padniecie od starej wiary i e Avszyscy wymr, jeli do niej nie

wróc. Zatrwoone tem zbiorowisko, po krótkiej naradzie na

targowisku, uchwalio przywróci cze dawnym bogom, a ko-

cioy chrzeciaskie zburzy. Tum rzuci si na koció . Woj-

ciecha, przerobiony ze wityni Trygawa, zamierzajc wyrzuci

otarz chrzeciaski, a dawnych bogów postawi. Strach jednak

ogarn burzycieli, gdy si do otarza zbliyli. Bóg chrzecia-

ski wyda si im mocniejszym od bogów pogaskich, ale i osta-

tnim ubliy nie mieli. Uradzili wiec zachowa Boga chrzecia-

skiego, ale i staroytnych bogów podnie i wszystkim jednakow

cze oddaw'a.^-'') Charakterystyczna cecha ta reakcyi poga-

skiej wskazuje rozstrój duchowy w ludzie szczeciskim: stara

wiara zachwiana, a nowa si jeszcze nie ugruntowaa. Za Szczeci-

nem poszy Wolin i inne grody. Kapani pogascy pode-

13') Ebbo, IIT, i; ITerbord, III, ló; Mnich prieflingeiiski, III, 5. M. P.

II, 50, 115, I41.

Tom IH.
35
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gali lud do zupenego zniszczenia chrzeciastwa. Wypadao

przeciw dziaa niezwocznie. Ale biskup Wojciech nie zdoa

jeszcze usadowi sie w swej dyecezyi, a ksi Wartysaw, nie-

clitny królowi polskiemu, wypatrywa, czy nie monaby z po-

moc reakcyi pogaskiej wyama si z pod zwierzclinictwa pol-

skiego. Monowadzcy za pomorscy poczli gotowa sie do

wojny: odbudowywali zniszczone przez Polaków zamki i od-

mówili pacenia daniny zmniejszonej przez Bolesawa Krzywo-

ustego. ''"')

Na wie o tern, Bolesaw z inocnem wojskiem do granicy

pomorskiej zbliy si,^-"") oczekujc skutków powtórnej missyi

biskupa Ottona, który nie tracc czasu, wyruszy z Bamberga

I Kwietnia 1127 wprost przez Saksonije na Pomorze. W Halle

biskup zaopatrzy si w bogate podarki, z Magdeburga po abie

dopyn a do Hawelberga, a dalej z rónemi rzeczami i podar-

kami na 50 wozach, po bezdroach przez lasy, koo Moryckiego

jeziora, do Dymina zdy (w Maju r, 1127), zamierzajc rozpo-

cz apostolstwo w okolicy Uznoima, gdzie przed tem nikt jesz-

cze nie pracowa w tym celu. W Dyminie spotka uprzejmie

biskupa ksi Wartysaw, prowadzcy wówczas wojn z Luty-

kami. Ksie popyn po rzece Pienie do Uznoimia, aby zwo-

a lud na wiece, a biskup poszed drog ldow, nauczajc

i chrzczc ludno okoliczn. Na wiec do Uznoimia przybyli

moniejsi obywatele, staroci grodowi i starcy, tudzie poga-

scy kapani. Ksie zagai wiec mow, wychwalajc chrzecia-

stwo i biskupa, poczem wezwa zgromadzonych, aby zgodn

rad rozwayli wasne dobro i jednomyln uchwa postano-

wili: czy przyjmuj sowo boe i jego apostoa? Po wysuchaniu

13*) Heibord, IIT, lu. Nam Bolciilaub dux Poloniorum invictisbiinus, in multa

fortitudine et copioso mililmn apparatu de terra sua veniens, iam in ipsis terminis

Pomeraniae castra melatus ferebatur, in furor gravi terram ipsam ingressurus . .

.

Insuper compertum habebat, quod civitates quae pridem conversae fuerant cum his

quae conversae nondum fuerant, remissi tributi veniam aspernati . , . etc,

"W) Plbbo, III, , 2, 3. 4, 5; Herbord, III, l.



— 547 —
przemowy ksicia, dostojnicy i starsi prosili, aeby inny czas dla

narady naznaczy, a gdy si zeszli, dugo rozprawiali: jedni

obstawali za przyjciem nowej wiary, inni za utrzymaniem da-

wnej. Burzyli si szczególnie pogascy kapani, ale przeciwne

zdanie przewag wzio; zgromadzeni jednomylnie uchwalili: wy-

rzec si bawochwalstwa.^^*')

Wie o zapadej w Uznoimie uchwale rozesza si by-

stro po caym kraju, budzia nieporozumienie i trwog, szczegól-

nie wród moniejszych obywateli, a tymczasem kapani po-

gascy podburzali lud. Zatrwoy si tern biskup Otton, ale

ksiae Wartysaw uspokajajc go, mówi: ^J^adó spokojny oj-

cze mój i panic, nikt nie postazui oporu tobie, poniezoa starsi

i moniejsi posanotuili jns przyjaj chrseciastzao.'-'- '^*^^) Wszake

uchwaa starszych i monych w Uznoimie, wydaa si proste-

mu ludowi, który nie przyjmywa uczestnictwa na wiecu, nieobo-

wizujc. Gdy bowiem wysani przez Ottona dwaj kapani do

Wolegoszcza zatrzymali si w domu naczelnika grodu, poga-

stwo tak si rozsroyo, e tum rozjuszony domaga si w cigu

trzech dni wydania mu przybyszów i tylko zawdziczajc nad-

zwyczajnej energii i sowiaskiej gocinnoci ony naczelnika gro-

du, poganki, udao si uratowa kapanów od niechybnej mier-

ci, ^^-) Popieszy Otton do Wolegoszcza, a uspokoiwszy, przy

obecnoci ksicia Wartysawa, wzburzenie poganów, wywróci

kult Jarowita, zaszczepi! chrzeciastwo, poczem uda si do s-

siedniego grodu Goztkowa, synnego z nadzwyczaj piknej wi-
tyni pogaskiej, na zbudowanie której mieszkacy 300 talentów

wydali i usilnie prosili Ottona oszczdzi ten gmach jako ozdob

miejsca, ofiarowali nawet znaczny okup pieniny. Biskup je-

dnake na to zgodzi si nie móg, obawiajc si posdzenia go

o chciwo. Niektórzy prosili, aby gmach ten na koció prze-

1^0) Ebbo, nr, 6; Herbord, III, 3.

1^') Herbord, III, 5.

»2) Ebbo, III, 8.

35*



- 54^ -
robi, ale biskup i na to si nie zgodzi, wymowa za swoja do-

kaza tyle, e Goztkowjanie wlasnemi rekami zniszczyli wity-

ni, a znajdujce si wewntrz niej posgi bogów spaliliJ^'')

Tymczasem rozesza si wie, e Bolesaw Krzywousty,

rozgniewany na Pomorzanów, z mocnem wojskiem ju na ziemi

pomorsk wstpi. Zatrwoeni tern dostojnicy i moniejsi oby-

watele udali si do Ottona z prob, aby odwróci groce im

ciosy. Biskup, troszczc si o swe owieczki, uda si niezwo-

cznie w poselstwie do Bolesawa i ze zami go prosi zaniecha

przedsiwzitej wyprawy, lecz ten owiadczy, e tego uczyni

nie moe, albowiem Pomorzanie nietylko odpadaj od wiary i po-

suszestwa, lecz po zbójecku napadajc na Polsk, porujnowali

nawet groby przodków jego, z czaszek wyrywali zby, a kocie

po pola,ch rozrzucali.'^') Zaklina wic biskup króla, aby srogo-

ci wojny nie niszczy wzrostu ledwo co zasianej wiary chrze-

ciaskiej. Bolesaw, narzekajc na dziko Pomorzanów, dziwi

si, e dotd jeszcze sam biskup Otton nie zgin z ich rki, do-

dawszy przytem, e przed pierwszem przybyciem biskupa na

Pomorze, tam jednego z opowiadaczy sowa boego, poganie roz-

piciem na krzyu umczyli.^'*'') Nareszcie, przychyliwszy si do

yczenia Ottona, Bolesaw zgodzi si wstrzyma wypraw, z wa-

runkiem, aby sam ksi Wartysaw stan przed nim i o ask
prosi.'^") Poczem wojsku, szemrzcemu za pozbawienie go na-

dziei.zdobycia upów, do domu odej rozkaza.

W kilka dni potem przyby do Bolesawa Wartysaw z po-

selstwem, wyjedna pokój i w oznak pobonoci swej zoy ka-

'•»^) Ebbo, III, 9; Heibord, III, 7.

'**) Ebbo, III, 13, dicens gentem illam beluinae ferocitatis immanitate terram

populumqiie suum devastasse, adeo ut etiam parentes suos e sepulchris protraheret,

et collisis capitibus dentes excuteret, ossaue eorum per publicum aggerem disper-

geret. — Wedug uwagi Bielowskiego sta si to mogo w r. 11 26, lub na pocztku

1 1 27 zapewno w Pocku. M. P. II, 63.

"^) Ebbo, III, 6, wzmiankuje o tern w mowie Wartyslawa na wiecu

w Uznoimie.

1*6) Herbonl. III. 10. M. P. II. s. 1 11.
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nonikom kocioa . Wojciecha mczennika (w Gnienie?) zna-

czna summe pienina'^") (w Lipcu r. 1127), Po powrocie Otto-

na z ksiciem do Uznoima, lud ze zami radoci dzikowa mu
za przywrócenie pokoju i chtnie sucha nauki jego.

Teraz Otton mielej móg uda si do Szczecina, gdzie lu-

dno podzielia si na dwa stronnictwa. Jedno yczyo pozosta

wiernem chrzeciastwu, drugie gronie stawio si w obronie po-

gastwa, a tymczasem pogascy kapani zaarcie przeciw chrze-

cianom wystpywali. Z Uznoima w odzi dopyn aposto do

Szczecina i tu przez stronników swych wprowadzony zosta do

miasta. Byo to w niedziel. Lud zebrany na targowisku, z wó-
czniami w rku, sucha pogaskiego kapana, z mównicy na pod-

niesieniu Wysokiem urzdzonej, przemawiajcego zaarcie prze-

ciw chrzeciastwu i zwolennikom onego w Szczecinie. Lud by
mocno podburzony, niebezpieczestwo wielkie grozio, ale biskup

Otton, w otoczeniu swych przyjació, z rozwag przeszed przez

tum i wstpi na podwyszenie. Wzruszenie byo niezmierne.

Aposto przemawia do ludu w tak przekonywajcy sposób, e
wszelkie zabiegi kapanów pogaskich nie mogy wraenia w lu-

dzie usun. Tymczasem starsi i powaniejsi obywatele od rana

do pónocy obradowali o wasnem i caego ludu zbawieniu, o po-

oeniu kraju i ocaleniu ojczyzny, rozwaajc wszystko „wedle

mdroci tego wiata i bardzo gruntownie." Nakoniec ^rojszyscy

zgodnie iichivalili: wyrzec sie bahuoc/noalstwa i siatioiaczo przyj
chrzeciastwo.''' Lud by posuszny, opór stawili tylko kapani

pogascy, lecz ich sami mieszkacy wypdzili ze Szczecina. ^*^)

Ksie Wartysaw, zostajcy od niejakiego czasu w niepo-

rozumieniu ze Szczecinianami, bawi w Uznoimie. Otton, przy-

wróciwszy chrzeciastwo w Szczecinie, zamierzy uda si do

ksicia. Wtedy Szczecinianie udali si do niego z prob, aby

!*"; Ebbo III, 13. Ipse quoque dux Fomeranoruni in testimonium devo-

tionis suae magnam pecuniae quantitatem super altari beati Adalberti martiris kano-

nicorum illic Deo servientiuni usibus profuturam obtulil.

''8) Ebbo, m, 15; Herbord, III, 20.
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„nieporozumienie miedzy nimi a ksiciem, przez samego djaba

sprawione", stara sie usun. Aposto chtnie przyj na sie

role porednika, mitygowa obie strony, stara sie zbliy je

przez poselstwa i skoni do pojednania, a gdy stosunki ksicia

ze Szczecinianami polepszyy sie, aposto uda sie do ostatniego,

wielkiego przytuku pogastwa — Wolina. Lecz w tym razie

"Wolinianie, zwaajc na wszystko, co sie dokoa nicli stao, nie

sprzeciwiali si zburzeniu wity pogaskich i zaprowadzeniu

chrzeciastwa.^*'^)

Przychylenie sie Szczecinianów do chrzciastwa oburzyo

Ranów, a szczególnie najwyszego ich kapana, który uwaa
Szczecinian za poddanych bonicy arkoskiej, a teraz bdc po-

zbawiony od nich ofiar i dochodów, zabroni Ranom wchodzi

w stosunki handlowe ze Szczecinem i Pomorzem. Wojna roz-

pocza si napadem Ranów na pobrzea Odry. Szczecinianie

pod godem . krzya mny odpór dawali. Otton, zachcajc do

wytrwaoci nowonawróconych, zamierza uda si do Ranów,

by ludy powanione pojedna. Ale obecni przy nim w Wolinie

szczecinianie przeoyli mu. e to jest niepodobiestwem, albo-

wiem Rany wszystkich chrzecian zabijaj. Zwaajc przytem,

e Rana przez wadze kocielne dawno ju do arcybiskupstwa

Lundskiego zaliczona, Otton wyprawi ksidza Iwana z listem do

Adcera arcybiskupa lundskiego. Adcer uprzejmie przyj po-

saca, ale owiadczy, e na danie Ottona i na apostolstwo

do Ranów, odpowiedzi da nie moe, bez naradzenia si z ksi-

tami i panami duskimi. Odpowied przysza dopiero po upy-

wie szeciu tygodni, pod koniec Padziernika r. 1127, z oznaj-

mieniem, e dostojnicy i panowie chc na przyszo prawa na

Ran zachowa sobie. ^^'') Tymczasem posowie od cesarza Lo-

tara wzywali Ottona, aby do Bamberga powraca. Musia wic
biskup zaniecha apostolstwo u Ranów i do domu pieszy.

"9) Ebbo, III, 16, 20; Herbord, III, 24, 25.

>50) Ebbo III, 23; Herbord III, 30.
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Szczecinianie dzikowali mu serdecznie za pobogosawienie ici

ora, Ictórym szczliwie zwalczyli Ranów. Powracajc przez

Polsk Otton zabawi osiem dni w Gnienie, potem przez u-
yce, Pegaw, Lipsk, góry Turyngskie do Bamberga powróci

(20 Grudnia r. iizj).^-^^)

Dokonane w krótkim czasie, bez gwatów, nawrócenie Po-

morzanów, okazao si trwaem i pouczajacem, e tam, gdzie

chrzeciastwo wprowadzano uczciwie, a nie w celaci ujarzmie-

nia i zdzierstwa, Sowianie zasady nauki Chrystusa atwo przyj-

mywali.

§ ^>2.

Wdzieranie si Danów i Niemców do Sowiaszczy-
zny zaodrzaskiej i obrona Pomorza przez Bolesawa

Krzywoustego.

I. Rozprzenie pastwa Henryka Gotszalkowica (f 1126) i wyganienie

rodu jego (1127— 1129). Kanut Laward (f 1131). Przybysaw i IMikot

ksita. Sasi buduj warowni Siegeberg.

Kiedy Bolesaw Krzywousty, gromic pomorskici poganów

w r, 1 1 2 1 , zapdzi si na zaciód od Odry a do granic pastwa

Henryka Gotszalkowica nad r. Pien, Sowiaszczyzna bawo-

ciwalcza znalaza si w mocy dwóch monarchów chrzecia-

skich, rónych wcale z usposobienia i czynów. Gdy bowiem Bo-

lesaw, nie szczdzc pracy i rodków materyalnych, wszystko

co móg czyni, aby w agodny sposób skoni poganów do przy-

jcia chrzeciastwa i cywilizacyi, a przez to zapewni im roz-

wój w duchu narodowym i niepodlego cudzoziemcom, Henryk

mniema, e chrzeciastwo mona byo utwierdzi z pomoc
niemieckiego ora, a gdy mu poganie postawili niemoebny do

zamania opór, poprzesta na obdzieraniu swych poddanych i sa-

151) Ebbo III, 24; Herbord III, 31. O poselstwie do Adcera i odpowiedzi

jego Ottonowi. Dahlman, Gesch, v. Danemark, s. 241.
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siadów Ranów, nie brzydzc si nawet oszukastwem przy wy-

bieraniu kontrybucyi (r. 1113). Chciwo wpltaa go w dug
wojn z Danami o spadek po matce, a zdzierstwa wywoyway
powstania, do stumienia którycli Henryk uywa „najulubie-

szych sobie Sasów", odwiecznych wrogów Sowian. Sprzymie-

rzenie sie ksicia sowiaskiego z Sasami przeciw swym podda-

nym, zrazio do niego ludy sowiaskie; demoralizacyja szerzya

sie, nieufno do ksicia wzrastaa, wrogie mu pogastwo opór

stawio, lecz podkopane niepowodzeniami, niezdolne ju byo oy-

wi zbolae umysy Sowian, w rozproszeniu szukajcych ratunku.

Kto móg, wyamywa si z pod wadzy Henryka. Z Lutyków

tylko Czrezpienianie i Chyanie wadzy jego ulegali; Ratary

i Dolecy jeli nie wczeniej, to od najazdu Bolesawa Krzywo-

ustego (r. 1 121) do ksistwa Pomorskiego naleeli. Dymin nad

Pien by ju w mocy Wartysawa, z którego on do ulegoci

sobie Lutyków przyprowadza, Brzeanie i Stodoranie podczas

apostolstwa . Ottona na Pomorzu, mieli ksit wasnego rodu.

Pod koniec panow?:iia, w gbokiej staroci Henryk pa-

trza, jak przekraczajce Odr hufce Bolesawa Krzywoustego

posuway si w gb kraju Lutyków i do brzegów morskich do-

szy, jak dawniejsze zabory jego odpaday, a jak w pocztku, tak

i pod koniec panowania jego „wród caego narodu Lu-

t y Ic ó w, O b o d r y t ó w i W a g r ó w nie byo ani jedne-

go kocioa, ani jednego kapana, z wyjtkiem
tylko miasta Lubek i." ^) Teraz Henryk móg przekona

si, e dobrowolne ustpienie Nordalbingii Sasom i uywanie ich

w pomoc przeciw Sowianom nie uszo mu bezkarnie. Zamor-

dowanie go 22 Marca r. 1126 tajemnica pokrywa.-)

1) Helmold, I, 41,

-) Ilelmold, I, 46, o bmierci Henryka wyraa sie lakonicznie: Ilenriciim

rej^cui Slauorum praesenti vila decessisse. Tymczasem Chro. S. Michael. Luneb.

podaje: Occisus est Henricus rex Slauorum, cujus corpus delatum Lunebur^j sepul-

tumque in ecclesia S. ^lichaelis. Dzie mierci oznaczony w martyrologii luneburg-

skij 22 Marca. Raumcr, Regesta, N. 800, s. a. 1126.
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Pozostali po Henryku synowie Swantopek i Kanut kócili

sie o wadze. Swantopek, przez Holzatów posikowany, obieg

Kanuta w zamku boskim. Pogodzili sie wreszcie, lecz niedu-

go potem Kanut zosta zabity w Lutylenburgu r. 1127, a Swan-

topek cae pastwo zagarnwszy, wezwa na pomoc lirabiego

Adolfa z Holzatami i Stormarsami, zamierzajc odpade ludy si
pod sw wadze podcign. Napad na Obodrytów, zdoby

mocny gród Worle, wtargn do ziemi Ciyanów, piec tygodni

gród ich Cliyyn oblega, a wziwszy zakadników, do Lubeki

powróci. •') Nie pomogo to jednak, bo wojna domowa miedzy

brami doprowadzia do tego, e danina z krajów, które ojciec

ich meztwem i orem zdoby potrafi, stracon zostaa." *) W tym-

e czasie Rany, napadszy na Lubek, miasto i zamek zburzyli

(1128). W nastpnym r. 1129 Swantopek podstpnie przez Da-

zona, zamonego Holzata, zabity zosta, a niedugo potem i syn

jego Zwenko take pad od rki zbójcy w Ertenburgu miecie

zaabskiem.-'^) W tak nieszczliwy sposób wygas ród Henry-

ka Gotszalkowicza. Bezkrólewie popchno w przepa obodryc-

kie ludy.

Do wadzy ksicej u Obodrytów odezwa si krewny Hen-

ryka Gotszalkowicza Przybysaw,") ale wikszo ludu yczya
mie ksiciem Nikota, jednego z ksit rodu panujcego na

wyspie Ranie. Tymczasem wielkorzdzca duski Szlezwiku, syn

•') Helmold, I, 48.

*) Helmold, I, 46, intcslinis bellis adeo perlurbati sunt, ut tranquilitatcm

temporum et tributa regionum perderent, quae pater eorum armorum virtute con-

uisierat.

^) Helmold, I, 48, ksicia tego zowie Zuinike, bezwtpienia po stowia-

sku Zwenko, spieszczone od imienia, by moe, Swantosaw.

*) Helmold, I, 49. Fratruelis Henrici Pribizlaus et major Obotritorum Niclo-

tus. Wiadomo, e Gotszalk mia dwóch synów: Budywoja zamordowanego w roku

1071 i Henryka obodryckiego. A poniewa Helmold zowie Przybyslawa bratan-

kiem (fratruelis) Henryka, wypada wiec, e Przybyslaw by synem Budywoja. Na-
ruszewicz susznie w Przybyslawie uzna syna Budywoja, ale niefortunnie zmiesza

go z innym wcale Przybysawem, ksiciem braniborskim, II, N. P. II, pod r. 1163,

str. 309.
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króki Eryka Ejegoda (najlepszego) Kanut, powoujc sie na po-

krewiestwo z Henrykiem Gotszalkowiczem, wystpi z preten-

syj do wadzy nad Sowianami. Zapaci on cesarzowi Lotarowi

ogromn summ za puszczenie mu we wadanie ziemi, któr nie-

gdy Henryk posiada, a cesarz wasnorcznie woy na gow
jego koron, na znak, e go królem Obodrytów czyni i uzna go

swoim wassalem. "Wtedy Kanut, wezwawszy na pomoc Holza-

tów, wkroczy do ziemi Wgrów, na górze Alberg zaoy sie-

dzib, pobi przeciwników, Przybyslawa i Nikota wtrci do

wizienia w Szlezwiku i dopóty trzyma ici zakutycli w elazne

pta, póki nie zoyli okupu i nie uznali wadzy jego.')

Razu jednego „król obodrycki Kanut" przyby do Szlezwika

na sejm ze swym stryjem królem Nielsem. Gdy si lud zebra

i stary Niels zasiad na tronie królewskim, Kanut usiad naprze-

ciw niemu take w koronie królestwa Obodryckiego na gowie,

otoczony tumem drabantów. Stary król, ujrzawszy synowca swe-

go w królewskim stroju i zauwaywszy, e ten nie powsta i nie

pocaowa go, jak byo w zwyczaju, uda, e nie spostrzega znie-

wagi i przyszed do niego, aby go pocaowaniem przywita.

Kanut wyszed przeciw niemu na rodek i tym sposobem posta-

wi si na równi ze stryjem co do miejsca i co do godnoci

swojej. Postpkiem tym Kanut cign na si mierteln nie-

nawi Magnusa, syna Nielsa. Obecna przy tem matka Magnusa

rzeka do niego: „czy nie widzisz, e krewny twój wziwszy

bero ju panuje? Uwaaj go wic za jawnego nieprzyjaciela, on

bowiem za ycia jeszcze ojca twego ju si nie ulk przywasz-

czy sobie tytu królewski. Jeeli ty i dalej na to uwagi zwra-

ca nie bdziesz i nie zabijesz go, wiedz, e on ci i ycia i kró-

lestwa pozbawi." jMagnus pocz obmyla sposoby, jakby Ka-

nuta zgadzi ze wiata. Widzc to król Niels, wezwa wszyst-

kicli ksit pastwa, by porónionych modzieców pojedna.^)

') Helmold, I, 49.

8) Helmold, I, 50.
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Zarzuca Magnus Kanutowi, e on, ze szkoda pastwa duskiego,

przyswoi sobie tytu króla, lecz Kanut na to odpowiedzia: „nie

poczuwam sie do winy w przyswojeniu tytuu
królewskiego, albowiem w ziemi sowiaskiej
nigdy króla nie byo, wreszcie zostajcy pod
moim rzdem Sowianie nie nazywali mie kró-

lem. Wedug swego zwyczaju mianuj, oni kada
powana osob kneziem, co znaczy tyle co pan."'-*)

Za wdaniem si starego króla spór zaagodzono i przymierze

z obu stron zaprzysieonem zostao. Umow Kanut dotrzymy-

wa wiernie, Magnus za urzdzi przeciw niemu zasadzk i gdy

raz w umówionem miejscu zeszli si i pocaowali si, skryci w za-

sadzce zbójcy rzucili si na Kanuta, zabili go, a rozczonko-

wawszy ciao jego, pastwili si nad trupem^") (7 Stycznia ro-

ku 1 131). Ten Kanut w dziejach znany jest pod nazwiskiem

Kanuta Lawarda. '^)

Oburzony postpkiem Magnusa cesarz Lotar postanowi ode-

mci mier Kanuta, najbardziej cesarstwu przyjaznego ma.
Ruszy wic z wojskiem ku granicom Szlezwika. Jednoczenie

brat zamordowanego Kanuta Eryk, z naonicy spodzony, w celu

pomszczenia kr\vi bratniej zbliy si z flot take do Szlezwika.

Ale INIagnus, utwierdziwszy si w warowni szlezwickiej, stawi

mocny opór, a nareszcie uda si do Lotara, zapaci mu 4000

marek srebra i hod zoy (1131). Lotar zadowolniony trybutem

i uznaniem zwierzchnoci jego nad Danij, powróci do domu,^-)

") Nec Slavi me regem appellant, sed usuali vocabulo chnese, id est do-

minum seu herrum vocant. Annonymi. Historia S, Canuti, w Langebeka Ser. rer.

dan. IV, s. 241. O znaczeniu wyrazu kne porównaj dziea niniejszego T. II,

str. 439.
»o) Helmold, I, 50.

") Wedug anglo-saksoskiego zwyczaju Hlasford (Lord) znaczyo tyle co

pan. A poniewa Kanut mówi, e go Sowianie panem (lierrum) zwali, ztd w du-
skiej mowie wytworzyo sie przezwisko Lawarda. Dahlman, Gesch. s. 220.

i2j Helmold, I, 50. Annal. Saxo. a. 1131. Rex Saxoniara regressus Danos

ad deditionem coegit, simili modo super Slavos rebellantes irruit eoBque subjugavit.
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a Eryk pobity i do ucieczki zmuszony, przezwany zosta „noga

zajcza'' (llazenvoth), z powodu cigej ucieczki. Walka jednak

tern sie nie skoczya. Mieszkacy Szlezwika, pamitni dobra,

jakie im Kanut Laward wywiadczy, stanli w obronie Eryka.

Niels z synem Magnusem dugo oblegali Szlezwik, lecz Eryk

uciekszy do Skanii, skary sie wszdzie na zabójstwo niewin-

nego brata. Nastpnego lata Magnus z liczn flot wyprawi si

do Skanii. Mieszkacy stanwszy w obronie Eryka, oparli si

Uanóm. W zaszej nakoniec wielkiej bitwie, Eryk na czele ja-

zdy uderzywszy niespodziewanie na piesze wojsko duskie, za-

ma je, Magnus i mnóstwo wojowników jego polegli (4 Czerwca

r. 1 134), a król Niels uciek konno do okrtu, na którym przy-

by do Szlezwika, mieszkacy którego dla przypodobania si

zwycizcy Erykowi, przezwanemu teraz Emunem (t. j. godnym

pamici), zabili Nielsa.^-^)

Zaburzenia duskie pozwoliy ksitom Przybysawowi i Ni-

kotowi powróci do wadzy w udziaach swych. Byy to we-

dug Helmolda „dwa straszliwe potwory, chrzecian przelado-

wcy." ^^). W gruncie rzeczy byli to ludzie innego usposobienia,

ni si niemieckiemu dziejopisowi i kapanowi wydao. Przyby-

saw, krew^ny chrzeciaskiego rodu Gotszalka, idc za popdem
ludu, nie mia brata sie z Niemcami, jedynymi w ówczas wy-

znawcami chrzeciastwa w ziemiach sowiaskich nad ab,
w przeciwnym bowiem razie cignby na siebie nienawi pod-

danych. A jako ksi z okolicznoci, a nie z nastpstwa po

przodkach, musia stosowa si do skonnoci ludu i we krwi

Nordalbingów zmywa krzywdy Obodrytom uczynione. Wdziera-

jc si na ziemie sowiaskie Niemcy sami zmuszali Sowian do

Raumer, Regesta, N. 844. Przycinity wojna domowa Magnus w r. 1133 szuka

pomocy u Lotara i hod mu w Halbersztadzie zoy. Porów, nij przypisek 22,

na stron. 561.

'') Helmold, I, 51, Dahlman, Gescli. 232—237.

») Helmold, I, 52.
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obrony, a gdy si Sowianom udao pobi napastników i do ich

kraju wtargn, Niemcy podejmywali krzyk na barbarzystwo

Sowan. W tym wzgldzie pouczajcem jest nastpne opowia-

danie Helmolda.

Raz gdy cesarz Lotar z maonk Rykenz bawili w Bar-

dewiku, stan przed nimi kapan Wicelin, przeoy o konie-

cznoci zbawienia dusz ludu sowiaskiego i doniós, e w ziemi

Wgrów znajduje si góra dogodna dla zbudowania zamku kró-

lewskiego. Gór t zaj by niegdy Kanut król Obodrytów,

lecz zostawiona na niej zaoga, zostaa przez zbójców, w nocy wy-

puszczonych, do niewoli zabran, a to w skutek podstpu hra-

biego Adolfa, który si ba, aeby go Kanut, wzmocniw^szy si

z czasem, nie uciemiy. Cesarz, usuchawszy rady kapana, po-

sa zdolnych ludzi dla zbadania, czyby góra bya dogodn do

zbudowania warowni, a upewniwszy si o tern od poslaców%

przeby rzek (ab) i przyszed do ziemi Sowian, w miejsce

oznaczone. Poleci zaraz Nordalbingóm, aeby zajli sio zbudo-

waniem warowni. Ksita sowiascy, nie miejc sprzeciwia

si woli cesarza, przyo3di si take do tej budowli, lecz „z wiel-

kim smutkiem, czuli bowiem, e to si tajemnie
dla ich uciemienia gotuje."' Jeden z ksit sowia-

skich powiedzia drugiemu: „czy widzisz t mocn i wznios

budow ? Otó przepowiadam ci, e twierdza ta bdzie suya
ku ujarzmieniu caego kraju naszego. Ztd bowiem w^ychodzc

najprzód skrusz Plun (Bonie), potem Aldenburg (Starogard)

i Lubek, dalej przeszedszy Trawn, Racibor i ca ziemi Po-

labian opanuj. Nawet kraj Obodrytów rki ich nie ujdzie."

Ten za go zapyta: ,.któ nam to nieszczcie zgotowa, wy-

dawszy gór t królowi?" A ksi rzek: „widzisz tego czo-

wieka ysego, stojcego przy królu ? On to cae nieszczcie na

nas sprowadzi." Tak zbudowan zostaa twierdza Sigeberg, ob-

sadzona liczn zaog, a naczelnikiem w niej uczyni król jedne-

go ze swych towarzyszów^ Hermana. Oprócz tego poleci u stóp

góry tej zbudowa koció, któremu nada sze wsi, a zarzd
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kocioa poruczyl Wicelinowi. Tak samo postpi i wzgldem
kocioa w Lubece, poleciwszy Przybysawowi, pod zagroeniem

utraty aski swej, aeby okazywa szczególna yczliwo wzmian-

kowanemu kapanowi.^ "')

2. Stosunek Niemiec, Danii i Polski do Sowian zaodrzaskich. Albreoit

Niedwied wojuje Brzeanów i Hawelberg zdobywa (1134). Bolesaw
Krzywousty skada Lotarowi hod z Pomorza (r. 1135), Ratibor pomorski

zdobywa Konghel (1135). Zgon Wartysawa (1136), Bolesawa Krzy-

woustego (1138).

Po nawróceniu Pomorza na chrzeciastwo, Sowianie za-

odrzascy znaleli si w daleko gorszem ni przedtem pooeniu.

Dawniej Obodryci, Lutycy, Ranowie, czujc sie bezpiecznymi

ze strony Pomorzanów, takiche jak oni poganów, mogli wszyst-

kie swe siy przeciw Niemcom i Danóm zwraca. Teraz Pomo-

rze, pod wadz monarchy polskiego, stano po stronie clirze-

cian. Rany i Lutycy znie tego nie mogli i ju podczas apo-

stolstwa . Ottona (i 127) ze Szczecinianami walczyli. Pokonani,

burzyli si, wznawiali powalone przez Niemców i DanÓAV wi-
tynie pogaskie, pragnli y wedug dawnego obyczaju, nie

zwaajc, e wzmagajca si dokoa nici cywilizacyja clirze-

ciaska, coraz mocniej podkopywaa kult staroytny, zwaa
terrytoryj pogask, zmniejszajc przez to liczb prozelitów sta-

roytnego kultu. Pogastwo doywao swego wieku i nie czuo

si na siacli oywi moralnie osabione ludy. Nastpywaa de-

moralizacyja i rozprzenie stosunków pastwowycli. Sowia-
szczyzna zaodrzaska staa otworem dla kadego lepszego zdo-

bywcy i jeli po mierci Kanuta Lawarda (1131) pastwa chrze-

ciaskie nie rozebray pogronych w anarchij Zaodrzaców, to

tylko dla tego, e innemi sprawami byy zajte i nie mogy w te

strony czynnoci swej zwróci. I tak: po mierci cesarza Hen-

ryka V (roku 1 125) w Niemczech walka dynastyczna pomidzy

=) Helmold, I, 53.
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szwabskimi Hohensztaufami i bawarskimi Welfami lat kilka kr-

powaa wszelka inna czynno nowo obranego cesarza Lotara.

W Danii po mierci Kanuta Lawarda (i 131) wszczy si wojny

domowe, w których zginli król Niels i syn jego Magnus, a za-

burzenia cigny si dalej. Ostatni ssiad Zaodrzaców, Bole-

saw Krzywousty, po nawróceniu Pomorza, nie mylc bynaj-

mniej spocz na wawrzynacli, gotowa si do posunicia podbo-

jów i clirzeciastwa dalej na zachód a do aby, lecz wpltawszy

si w spraw o nastpstwo tronu wgierskiego po Stefanie II

(-j- 1 131), i zmuszonym bdc z tego powodu walczy z ksiciem

czeskim Sobiesawem, oenionym z siostr króla Beli lepego,

musia zamiary swe odoy.^'')

Tymczasem nad rodkow ab podrastaa nowa potga

w osobie Albrechta Niedwiedzia. Ojciec jego Otto z Askanii,

albo z Ballensztadu, potomek po kdzieli znanego ujarzmiciela

Sowian, ksicia saskiego Hermanna Billinga (f 983), wada
Salzwedelem z okolic w marce Pónocnej i da si pozna z ry-

cerskich czynów, gromic powstanie poganów nad ab (roku

1 1 18). Po jego mierci (r. 1123) Albrecht Niedwied, podobnie

ojcu, by przyjacielem ksicia saskiego Lotara, a gdy ten zo-

stawszy cesarzem (r. 1125), przedsiwzi wypraw do Czech,

aby zmusi ksicia Sobiesawa do wassalnej ulegoci cesarzowi,

Albrecht towarzyszy mu i w nieszczliwej dla Niemców bitwie

pod Chlumcem (r. 11 26), ujty zosta do niewoli, po zawarciu je-

dnak przymierza z Czechami, uzyska swobod'") i znowu wier-

nie ceserzowi slu}. Wada on ju znacznemi posiadociami

po prawym brzegu aby, zdoby dolne uyce, szerzy zabory

swe w upie Serbiszcze, fonad ab w dó a pod Magdeburg

prawie; zainteresowa si mocno missij . Ottona na Pomorzu,

dostarcza mu z dóbr swoicli wiktuay i róne inne rzeczy, czem

'«) Smolka. St. Mieszko Stary, s, 202.

'^) Wiadomoci z Ottona freizingeskiego : Vita Friderici, Annalisty Saxo,

Chronografa Saxo, Alberta Stadeskiego, Kontynuatora Kozmy i t. d., patrz w Rau-

mera Regestach, N. 798, 799.
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skarbi sobie przyja . OttonaJ"*) Podczas wyprawy Lotara

do Woch, Albreclit jasugami i posuszestwem tak go sobie

zjedna, e po mierci margrafa pónocnego Konrada v, Plozke

(1134), Lotar odda mu mark Pónocn ze wszystkiemi pra-

wami na ssiednich SowianJ") Albrecht wnet z tego korzysta

postanowi. Zatargi ze Sowianami poday mu powód dwa razy

przechodzi ab, zagarn krain Brzeanów i stolice ich ksi-

t Hawelberg zdoby.'-^) Bolesaw Krzywousty obojtnie na to

patrzy nie móg, ale sprawa o nastpstwo tronu wgierskiego

i napady na lsk Sobiesawa w r. 1133 ^ 11345"^) nie pozwa-

lay mu wystpi czynnie w obronie Sowian zaodrzaskich.

Wreszcie okolicznoci nie sprzyjay podobnym zamiarom, albo-

wiem cesarz Lotar, uspokoiwszy Niemcy i opierajc si na przy-

jani Sobiesawa, zamierzy uregulowanie stosunków swych do

pastw na wschód od Niemiec pooonych. Z Wgrami by on

^^) Ebbo, III, :^ Eo igitnr tempore, quo fana haec miraiuli operis in urbe

Cliozegowa destruebat, legati honorabilis marchionis Adalberti statum eius ciniose

investigantes, sed et nuiitii de villi.s suis Muechlin et Scidingen, juxta condictum

opportuna ei subsidia deferentes, supervenere. — Herbord, III, 8. Legati marchio-

nis Adalberti de Saxonia supervenere, opera et statum episcopi studiose inuiren-

tes. Marchio eteuim,... in gente barbara hunc periclitari metuebat, imde si opus ha-

beret, praesidium ei et opem ferre cupiebat.

'") An. Saxo. a. 1 134 Marchiam Conradi videlicet Septentrionalem Adal-

berfo pro studioso sibi exhibito obsequio in Romano itinere concessit. Podobnie

Ann. Turing., Chro. Luneburg. Eccardi, Albert Stadens, Chronog. Saxo. Raumer,

Regesta, N. 865. Chro. Montis Sereni. a. 1134, ^^ Hoffmanna Scrip. rer. lus.

IV, s. 35-

"") Chr. Montis Sereni. a. 1136, Havelberga capta est a filiis Widikindi et

ecclesia incensa. An. Saxo. a. 1136, Haweiberga capta est a filiis Widikindi et

ecclesia destructa. Tak samo Chronogr. Saxo, tudzie Ann. Hildesheim. Jeeli wic
synowie Widikinda odebrali Hawelberg w r. 1 136, to zdobycie go przez Albrechta

Niedwiedzia mogo sta si wczeniej. Barthold mniema, e Albrecht ju w roku

1 135 mocno utwierdzi sie w ziemi Brzeanów. (Gesch. II, s. 109). Sieniawski

myli, -e ju w r. 11 34 Albrecht opanowa Hawelberg. (Pogld na dzieje Sowian,

s. 169). Prawdopodobnie, albowiem na zbudowanie kocioa, spalonego w r. 1136,

potrzebny byt czas.

-') Annal. Gradicens. a. 1132. Inter princepes Boemie et Polonie fides sacra

et Concordia est violata. Pertz, M. G. XVII, 650, Contin. Cosm. a. 1 133. Pertz,

IX, 138. Szczegóy w Roepella Dzieje Polskie I, rozdzia XII, s. 285.



— 56i —
ju w zgodzie, Czechów mia po swej stronie, Magnus duski

jeszcze przed tern hod mu zoy w Irlalbersztadzie, da zaka-

dników i przysig zobowiza si postpywa w polityce zgo-

dnie z widokami cesarza.--) Zostawa tylko Bolesaw, ufny w swe

siy, niepokorny, zawsze gotowy stawi czoo nieprzyjacioom.

Niepowodzenia jeg^o, w zajciach z Wgrami i Czechami, omie-

li]}^ Lotara wezwa Bolesawa, aby zalegy z Pomorza i Rany za

lat 12 trybut, po 500 marek rocznie i hod mu zoy. Grozia

wojna. A tu jeszcze margraf Albrecht wdzieraniem si do ziemi

Brzeanów, pokój midzy ab a Odr zakóci. Nie majc bli-

szych szczegóów, twierdzi nie moemy, ale mniema si godzi,

e Bolesaw nie spuszcza z uwagi zabiegów margrafa Albrechta

na Pomorzu, podczas apostolstwa . Ottona, a gdy margraf wdar

si do ziemi Brzeanów, Bolesaw atwo móg poj dokd on

dy. Bd co bd Bolesaw w t)-m razie okaza si bardzo

rozwanym, na niepewn wojn naraa si nie chcia, kiedy

i bez niej móg Pomorze zatrzyma przy sobie, a z przyjani Lo-

tara korzysta nadal. Wyprawi wic do Magdeburga poselstwo

26 Maja r. 1135,-^) ale nic nie wskórawszy, musia sam do Sa-

ksonii dy. Na Wniebowzicie 15 Sierpnia przyby do Mer-

zeburga, dokd take przybyli Sobiesaw czeski, posowie w-
gierscy, greccy i sowiascy. Lotar pogodzi Bolesawa z Sobie-

sawem, a Bolesaw trybut zapaci, hod zoy i w pochodzie

--) Annal. Ilildesheim. a. 1134. Luderus imp, Pascha Halveistat peiagit. Ibi

iex Danorum yeniens sese in potestatem imperatoris tradidit, obsidesque dat, jura-

mentiim facit, se successoiesque suos nonnisi permissu imperatoris successorumcjiie

suonim Regnum adepturum, et pulchro spectaculo, nullis retro temporibus audito,

ipse secundo die Paschae idem Kex Danorum regio mora coronatus coram coronato

de mor imperatore gladium ipsius portat. Porów. De fundatione coenobii Bigaugiensis

:

a. 1134. Rex in Halberstad Pentecosten celebravit. Ibi Magnus lilius Nicolai regis Da-

norum graliam invenit poenitens, et coronam regni suscepit ab imperatore. Sed red-

diens,... Magnus relinuitur solus in terra prostratus. Hoffmann, Ser. rer. lus. IV, 125.

-^) Cbr. Mont. Sereni. a. 1135. Legati Bolizlai ducis Polonorum et Godc-

fridi ducis Loraniae (Lotharingiae): Hungarorum etiam, et Danorum nec non Scla-

vorum, cum principibus ilhic venientibus adfuerunt. Hoflmann, IV, 35. Take Annal.

Saxo. ad a. 1 135.

Tom III. 36
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do kocioa, dawnym zw}'^czajem niós miecz przed cesarzem.-^)

Z Merzeburga uda si Bolesaw do grobu , Godeharda w Hil-

desheimie, a gdy w powrocie do domu, wjeda do Magdebur-

ga, z rozkazu cesarza ducliowiestwo wszystkicli kocioów w uro-

czystej processyi, przy biciu we wszystkie dzwony, wyszo przed

miasto na jego spotkanie. Takiego przyjcia niekoronowanej

osoby nie zdarzyo sie od pótora wieku, t. j. od czasu, kiedy

arcybiskup Adalbert podobnie przyj ksicia saskiego Hermana

Billinga i tem strasznie Ottona I oburzy. „A przecie, powiada

kronikarz niemiecki, ksi saski osobistoci sw sta wyej,

anieli ów Sowianin i cudzoziemiec." -'')

Przyjwszy od Bolesawa Krzywoustego liod nietylko z Po-

morza, lecz i z Rany, cesarz tem samem przyzna go prawnym

posiadaczem wzmiankowanych krain i usuwa na przyszo wszel-

kie pretensyje do nich, z czyjejby strony one nie byy. Tak wypada

pojmywa faktyczn stron wypadków, w rzeczywistoci za ce-

sarz, wymagajc rd Bolesawa hodu z wyspy Rany, któr on

nigdy nie wada, stawi go w nieprzyjazne stosunki z Bana-

mi, zamierzajcymi opanowa wysp t, od dawna zaliczan we

wzgldzie kocielnym do arcybiskupstwa Lundskiego. Jak po-

stpi Bolesaw z prawem, przyznanem mu na Ran — nie wie-

my. By moe sprawa ta posza w zawieszenie z powodu za-

szych w tym czasie na Pomorzu baltyckiem zaburze i wanych
wypadków. I tak: kiedy Bolesaw hod skada w Magdebur-

gu, zi jego i sprzymierzeniec IMag-nus ju zgin na brzegach

Skanii, a ojciec ostatniego Niels zamordowany by w Szlezwi-

2') Otto Frisingen. VII, 19. Inde (Bamberga) in Saxoniam divertens Po-

lonorum ducem cum raultis muneribus obviam habuit, quem tamen non ant digna-

lus est suo conspectui praesentari, quam tributum XII annorum, hoc est 500 libias

ad singulcs annos persolveret, et de Pomeranis et Rugis hommagium sibi faceret

subjectionemque perpetuam sacramento confirmaret. Do tego dodaje Annal Saxo.

s. a, 1
1 35: dux autem Polor^ae Bolezlaus in die sancto manibus applicatis miles

ejus eflkitur et ad ecclesiara processuro gJadium ejus ant ipsum portavit.

-•') Annal. Magdeburg, a. 1133, „licet ille majoijs reverentiae esset quam
Sclavus et alienigena." Mulversl.edt, Kcgesta archiep. magd. I, N. 1098.
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ku,^^) w Danii wrzaa wojna domowa, a brat ksicia \Varty-

sawa Ratibor, zebrawszy koo siebie poganów, kry po wo-

dach Batyku, jalcby „król morski" i na czele floty, zoonej

z 500 korabi, na kadym po 44 ludzi i po 2 konie, przedsiwzi

wypraw do bogatego miasta Kongieli na brzegach Szwecyi

pooonego, w pobliu teraniejszego Gottenburga. Wyprawa
udaa si pomylnie: miasto szturmem zdobyto 10 Sierpnia ro-

ku 1 135; napastnicy wzbogaceni ogromn zdobycz w rzeczach

i niewolnikach, szczliwie do domu wrócili.-") Cokohviek pó-

niej ksi Wartysaw znik, a zgon jego w kocu r. 1135 lub

na pocztku r. 1136,-*^) gboka tajemnica okrywa, bo gdy y-
jcy w tym czasie Helmold wzmiankuje krótko, e Wartysaw

zosta zabity w Stopie nad r. Pien,-^) pisarz XVI w. Tomasz

Kancow rozpowiada, e na picego w Stopie Wartysawa na-

pad jeden z monych Lutyków i miertelnie go rani, lecz wiel-

kiej siy Wartysaw schwyci zabójc tak mocno, e mu szczk
w^yrwa i razem go z sob do grobu zabra. •^'^) Wadz nad Po-

morzem obj Ratibor, oeniony z córk Bolesawa Przybysa-

2*5) Chro. Montis Sereni. a. 1134. Magnus, qui in patriam reversus, a quo-

dam Henrico occisus est... Pater etiam ejusdem in civitate Nesvich ant ecclesiam

cum suis occisus est. Hoffmann, IV, 35; Ann. Bigaugiensis a. 1134. Nicolaus,

pater Magni, fugit, sed perimitur dolose. Hoffmann, IV, 125. Szczegóy poda Hel-

mold, I, 51.

-') Saxo Grammatyk mówi, e flota sowiaska skadaa si z ilOO korabi,

ale podobne obliczenie historycy za niepewne uznaj. Dahlman, Gesch. s. 247. Po-

danie Saxona o wyprawie do Kongeheli, osnute na sagach duskich; szczegóowy

wykad poda Barthold, Gesch. II, s. 115. Wedug jego mniemania wyprawa ta

zasza nie bez wiedzy Bolesawa Krzywoustego.

-*) Kanzow mier Wartysawa poda pod r. I135. Inni dawniejsi pisarze

oznaczali j r. 1 136. Z nowszych pisarzy Gebhardi, Naruszewicz, Krziek, Sienia-

ski, przyjli r. 1 136. Barthold koniec roku 1134 lub pocztek 1135. Tymczasem

Hassebach i Kozegarten wypadek ten odnosz do r. 1135. Codex Pomeran. s. 49.

20) Helmold, II, 4. Ulic, (Stolp) Kazemarus et Bugezlavus jam olim fun-

daverant abbatiam in memoriam patris sui Vertizlavi, qui ibidem et occisus et se-

pultus est, W dyplomie biskupa pomorskiego Adalberta r. I153: in loco qui dici-

tur Ztulpii, ubi princeps Vartizlauus interfectus occubuit. Hassebach, Codex N. 21.

"") Kanzow, Pomerania, wedug wydania r. 18 16, s. 129.

36*
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w."') Z tej wic strony Bolesaw by spolcojnym, ale do spe-

nienia dalsz3^ci jego zamiarów spotlca przeciwnil<ów w Icrólu

duslcim Erylcu Emunie i margrafie Albreclicie Niedwiedziu.

Wlcrótce bowiem po zburzeniu przez Ratibora Kong^elieli, Erylc

Emun z ogromna flot, wiozc pierwszy raz po 4 Iconie na

kadym Icorabiu, napad niespodziewanie na wysp Ran, wyl-

dowa w pobliu Arkony, przekopami i waami przeci komu-

nikacyje midzy pówyspami Jasmundem i Witowem,^-) czem

pozbawi obroców wityni pomocy z wewntrza kraju, ywno-

ci i wody. Znkani obleniem mieszkacy Arkony zgodzili si

pozornie przyj chrzeciastwo, popieszyli do poblizkiego je-

ziora niby dla dopenienia obrzdu oczyszczenia, a w rzeczy sa-

mej dla ugaszenia pragnienia wod przan, przyjli kapana dla

umocowania ich w zasadach wiary, lecz po odejciu zwycizkiego

króla, dawn cze Swantewita przywrócili/"')

W tyme czasie margraf Albrecht Niedwied, utwierdziwszy

si nad r. Hobol, zaoy Priegnitz-mark, wszed w przyja

z ksiciem braniborskim Przybysawem, który na chrzcie przy-

j imi Henryka, porozumia si z on jego Petrusa, czy Pe-

'') w dokumencie r. 1159: dominus Ratiboro cum pia conjuge sua Pri-

biz1ava; w dokumencie r. Ii68: Eatiboro cum pia con.sorte sua Pribizlaua. Hassel-

bach, Codex NN. 24, 26. AVahrscheinlich Tochter Koleslaus III von Polen, tame
str. 1064. Naruszewicz powouje sie na Bangerta, wydawc kroniki Helmolda.

H. N. Pol. pod r, 1 139, przyp, 4 na s. 139. Ale ju w XVI w. Kanzow twier-

dzi, e Przybysawa bya córk Bolesawa ksicia polskiego. Pomerania, s. 137.

•''-) Saxo. Gram, XIV, s. 661. Dani ad Rugiam appulsi, urbem Archon adver-

sum se valdo praesidio firmatam inveniunt. Quam ne finitimorum auxiliis juvari si-

nerent, tractum, qui Archonensium fines propemodum Rugia abscissos cum con-

tinenti commitit, legionibus concisum in vallum opacae admodum altitudinis re-

degerunt.

"•'') Saxo. Gram. 1. c. Igitur Archonenses, cum nec vires conserendi belli

haberent, neque locum ad contrahenda auxilia suppetere cernerent, necessitate victi,

salutem et in Christiana sacra transitionem pacti, statua, quam venerabantur, re-

tenta, Danis se tradunt. ... Primum itaque solenni ritu prolui jussi, stagnum majore

pellendae sitis quam initiandae religionis ardore petentes, sub specie sacrorum fessa

obsidione corpora refecerunt. Jeziora, o którem Saxo wzmiankuje, teraz ani ladu,

wiadomo bowiem, e br/egi Rany czsto sie zmieniaj. Bartliold, Gcsrh. TI, s. 126.
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trisii, /u wdaniem sie której, bezdzietny Przybysaw zapisa sy-

nowi Albrechta Niedwiedzia Ottonowi, jako wizanie na chrzciny,

okolic Suche (Zauche) (r. 1136)/^*) Tern sie jednak nie zado-

w-olni margraf. Pomysy jego do pobrzey batyckich sigay,

a poniewa nie czu si jeszcze na siach, aby orem otworzy

sobie do uj Odry drog, postanowi tymczasem zaznaczy czyn-

no swa jakimkolwiek faktem, któryby na przyszo móg by
powodem do rozszerzenia pretensyi na ziemie przy ujciach Odry

pooone. Protektor jego cesarz Lotar, przeznaczajc na korzy
biskupstwa Bambergskiego, podatek z ziem nad r. Pien poo-

onych, jako wynagrodzenie kosztów podczas apostoki , Otto-

na, owiadczy, e czyni to za zgod margrafa, granice posia-

doci którego obejmuj ziemie: Grozwin, Rochowe, Leszanie,

Midzyrzecz i t. d.^'^) Dziwna to zaiste sprawa. Cesarz przyzna-

wa margrafowi posiad, któr aden z nich nie wada, a czy-

ni to z ublieniem Bolesawowi, chyba dla tego tylko, aby go

postawi w nieprzyjazne stosunki z margrafem, podobnie, jak

wymagajc od Bolesawa hodu z wyspy Rany, uzbroi ju

przeciw niemu króla Eryka Plmuna. JeeU przytoczone wyej

fakty nie s mylne, to przyznaby naleao Lotarowi zrczne wy-

^*) Fuit quidam Henricus rex, Przebislaus sluYonice nominatus, urbis Bran-

ilemburgensis et terrarum adjacentium, siciii Branikmburgcnsis tcsatur cronica, ex suc-

cessione palenia oblinens piincipatum. Hic, dum adhuc gens esset ibi permixta

Slavonica et Saxonica deserviens ritibus paganorum, et in urbe Brandemburgensi

ydolum tribus capitibus inhoiiestum ab incolis coleretur, jam cristianus effectus et

populi ydolatriam mentem illam summa detestans, dum heredem proximum non ha-

beret, nolens ydolatris post mortem suam dictum relincjuere principatum, Adalber-

tum dictunl Ursum, genitum ex Ottone comile Ascharie... lieredem instituit et natum

suum primogeuitum Ottonem de sacro fonte lcvavit, totam Zucha m, videlicet me-

ridionalem O b u 1 e donans eidem. Pulcaya, Chro, apud Riedel, Mark Branden-

burg, I, str. 270. Porównaj Forschungen zur Deutsche Geschichte, 1877. T. 17,

str. 515.

'•') A. 1136. Adnitento et concedentc de jur suo ideli nostro nuirchioni

Adelberto, cujus marchiae ter minus predictas includt provin-

cias, quarum ut certa habeatur notitia, nomina etiam subter annotari compla-

cuit: Crozwine, cum Rochowe, Lesane, Meserechs etSitne in-

super et Tribusses eidem dilectissmo nostro Ottoni et futuris babembergensis

ecclesiae episcopis tradidimus. Hasselbach, Codex Poraer. N. 14, s. 32.
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zyskanie polityki niemieckiej, deniem której od IX w. byo

zasiewa pomidzy sasiedniemi pastwami niezgody, aby adne

z nich nie mogo wzmódz si w siy, ze szkoda cesarstwa.

Niepodobno przypuci, aby Bolesaw nie wiedzia, co sie

ze szkoda jego dziao, w pobliu ówczesnej granicy polskiej,

Brandenburgu. Moeby on potrafi zapobiedz dalszym zamaciom

Albrechta Niedwiedzia na zaodrzaska Sowiaszczyzn, ale ko-

nieczno zmusia go w tyme czasie (r. 1136) do wyprawy na

Ru, w celu pomszczenia za rozbójniczy napad Rusinów na Wi-

lice, w której Bolesaw udzieli przytuku królewiczowi wgier-

skiemu Borysowi, synowi Kolomana, a ten zdrajca, wszedszy

w porozumienie z ksitami ruskimi, za pienidze podda im za-

mek wilicki i wszystkich z okolicy zebranych w zamku, bez-

bronnych obywateli, na rze nieprzyjacioom wyda, ^*') Jako Bo-

lesaw, zebrawszy na wypraw nietylko rycerstwo, lecz i gmin

kmiecy, spustoszy ksistwo Wodzimirskie (r. 1136),^') ale eby
mie rce swobodne do dziaania nad doln Odr, zostawao za-

atwi stosunki z Czechami. Zjechawszy si wic w Kadzku

Bolesaw z Sobiesawem, za porednictwem towarzyszcych im

panów, zawarli wieczyst zgod, moc której lsk przy Polsce

pozosta. Na utwierdzenie za zgody i nierozerwanej odtd przy-

jani, przytomny na zjedzie starszy syn Bolesawa Wadysaw
trzyma do chrztu Wacawa, syna ksicia czeskiego''^) (r. 1137).

Wkrótce potem nastpia caoroczna choroba, a 28 Padziernika

3«) Wedug Boguchwaa napad na Wilice ksicia ruslciego przypad 9 Lu-

tego r. 1135. Bielowslci, M. P. II, s. 515. Mistrz Wincenty przy opisie tego wypadliu

daty nie oznaczy. M. P. II, s. 355.

*') Kronilcarze polscy roku wyprawy Bolesawa na Ru nie poclaj: Mistrz

Wincenty cap. 24, Boguchwa cap. 29. M. P. II, s. 357, 515. Zwaajc jednak,

e w pierwszej polowie roku 1 135 Bolesaw zajty by poselstwem do Lotara,

a w Sierpniu sam do niego jedzi do Merzeburga, wypada mniema, e wypraw
na Ru móg przedsiwzi nie wczeniej, jak w kocu r. 1135, ^ moe, pewniej,

w r. 113O. Naruszewicz, w niepewnoci dat wzmiankowanych wypadków, kadzie

je pod rokiem 1135— 1136. Porów. II. N. P, II. Wojna z Rusinami cigna si

i póniej.

'*') Continuator Cosmae, a, 1137.
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r. 1 138 mier Bolesawa Krzywoustego/^") w peni si i wród
troslci o rozwinicie wiel]<icli jego pomysów do ocalenia od

zguby Sowiaszczyzny zaodrzaslciej. Dzie mierci boliatyra

polslciego by ostatnim dniem nadziei ocalenia zaodrzaslcicli braci

od rozszarpania ici przez cudzoziemców.

Jal< w cigu 36 -letniego panowania tale i przed mierci,

Bolesaw Krzywousty troszczy sie, aby jedno i potg"e pa-
stwa Polsl<iego utrzyma nadal. Uprzedzajc wic zamieszlci po-

midzy synami swymi o spadek po nim, Bolesaw wyznaczy

Icsice udziay: Bolesawowi Kdzierzawemu Mazowsze, Mie-

czysawowi (Staremu) Wielkopolslc, Henrykowi ziemie Sando-

mirsk i Lubelsk, najstarszemu za synowi AVadysawowi naj-

waniejsz stolic Kraków z okolicznym krajem, lsk i ziemi

Lubuszsls. Jem.u powierzy najwysz w pastwie wadz, któ-

rej dzielnicowi ]<sieta obowizani byli podlega. Do Wady-
sawa, jako do najwyszego pana kraju, naleao zwierzchnictwo

nad Pomorzem. „Modsi ksita mieli ulega starszemu bratu

Wadysawowi, powaa go jako monarch, adnego waniej-

szego l<:roku nie przedsibra bez jego zezwolenia, nie wdawa
si w wojny lub przymierza na swoj rk, wszystkiemi siami

pomaga mu na wojnie, sowem mieli by zaleni od niego, jak

w zachodnich pastwach wassale od suzerena." *^) Na praktyce

okazao si inaczej.

Polska, rozdrobiona na cztery dzielnice, nie bya ju tak,

jak za Krzywoustego potg. Zwierzclini monarcha polski Wa-
dysaw II przez cay cig panowania swego (11 38— 1146) mu-

sia walczy z brami w obronie praw monarszych od nadwe-

•'"') w rocznikach polskich zapisano: A. 1138 dux Bolezlaus III obiit V ka-

lend. Noverabris. Potwierdzaj to nekrologia . Michaa bambergskiego i nekrologia

Zwifalteska. Bielowski, M. P. II, 797, Wedug rachunku rzymskiego V kalend.

!Noveinbris oznacza pi dni do kalendy Novembra, wczajc i ten dzie, a zatem

28 Padziernika. W nowszej pracy Smolki Mieszko Stary, s. 205, mier Bolesawa

Krzywoustego oznaczona 18 Padziernika, zapewno przez omyk drulcu.

•'<') Smolka St. Mieszko Stary, s, 204; tego autora: Testament Bolesawa

Krzywoustego, w Rozprawach Akademii Umiejtnoci. T. XHI, r. 188 1, s, 259—310.
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reniii ich lui korzy. dzielnicowych kbiiiitt. A gdy zosta

przez braci zmuszony do ustpienia z kraju i szukania przytuku

na dworze króla Konrada III, los Sowiaszczyzny zaodrzaskiej

wpad w rce Niemców. Wielkie plany Bolesawa Krzywo-

ustego w zapomnienie poszy.

3. Walka Albrechta Niedwiedzia z Henrykiem Pysznym o ksistwo Sa-

skie (1138— 1139. Przybysaw wagrski burzy, Sigeberg (1138). Holzaci

zdobywaj ziemi Wgrów (1139). Graf Adolf sprowadza kolonistów

i buduje Lubek (1143). Sowianie na brzeg morza wyparci.

Na rok prawie przed mierci Bolesawa Krzywoustego,

Albrecht Niedwied, ufajc w przyja cesarza Lotara, szerzy

podboje w Slowiaszczynie zaodrzaskiej. Zim r. 1137— 1138

po zamarznitych bagnach przedziera sie on do ziemi Wkrza-

nów i brzegów morskich,'*') lecz gdy sie dowiedzia o mierci

Lotara (3 Grudnia r. 1137), odoy zamierzone podboje na przy-

szo, a tymczasem popieszy do Saksonii, aby wygna z niej

ksicia bawarskiego Henryka Pysznego i samemu zosta ksi-

ciem saskim, do którego naleaa Nordalbingia i dozór nad s-

siednimi Sowianami. Nowoobrany król Konrad III, uwaajc
za rzecz niesuszn, aby jeden ksi dwoma ksistwami wada,

chcia na ksistwie Saskiem Albrechta utwierdzi. Dwaj ksi-

ta, z dwóch sióstr zrodzeni, rozpoczli wojn domow i cala

Saksonij zakócili. Albrecht zdoby twierdz Luneburg, miasta

Bardewik i Brem, ca Saksonij i ziemi Nordalbingów, z któ-

rej grafa Adolfa wygna. Na miejsce wygnanego grafa, stoso-

wnie do dania Albrechta, wlaz Henryk z Badewide, któremu

take stra warowni Sigeberga poruczon zostaa.'^-)

•1) Annal. Saxo. a, 11 37. Marchio Adalbertus collecta valida manu hye-

mali tempore terram Slavorura praedabundus perambulavit. Annal. Palidens. a. 1137:

Marchio Adalbertus collecta militum valida manu hiemali tempore terram Sclavorum

depredando perarabulat. M. G. XVI, 79. — Dalsze objanienie w llaumera Re-

gesta X. 924.

*-) Helmold, I, 54.
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Wojna domowa w Niemczech (1138— lijo) podawaa Pol-

sce doskonal, zrczno do zniszczenia zaborów Albrechta Nie-

dwiedzia midzy Odr, a ab% i powstrzymania ksicia Stodo-

ranii Przybysawa od szkodliwych dla caej Sowiaszczyzny za-

chodniej stosunków jego z Albrechtem, Ale w tym czasie bohatyr

polski dogorywa na ou boleci, a nastpca jego, wielki ksi
krakowski Wadysaw II, zmuszony regulowa stosunki sw^e do

dzielnicowych ksit polskich, nie móg wdawa si w sprawy

zaodrzaskie. Najbardziej zainteresowany w obronie uj Odry

od wdzierstw Albrechta, ksi pomorski Ratibor, zostajc w nie-

przyjaznych" stosunkach z pogaskimi Ranami i Lutykami, nic

przeciw wdzierajcemu si do jego posiadoci margrafowi nie

przedsibra, a by moe szybkie ustpienie z nad Odry mar-

grafa do Saksonii, wstrzymao starcie si jego z ksiciem po-

morskim.

Tymczasem ksi wagrski Przybysaw, zwaaj,c na rozpa-

lajc si coraz mocniej walk w Saksonii margrafa Albrechta

Niedwiedzia z Henrykiem Pysznym, napad na Sigeberg, twier-

dz zburzy, a lece dokoa niej osady Sasów zniszczy (1138).

W napadzie tym kapan Folkier mieczem przebity zosta, inni

ksia uciekli do Faldery, a ksia mieszkajcy w Lubece, zosta-

wali pod opiek. Przybysawa, peni o swe ycie obawy. W od-

wet ze swej strony Llenryk z Badewide z liolzatami i Sturma-

rami, niespodziewanie napadszy na ssiednich Sowian, straszn,

klsk im zada i cay kraj Wgrów od r. Swale a do morza

Batyckiego i Trawny, grabie i poarem, oprócz grodów wa-

rownych, zniszczy. W tyme czasie ksi raski Race z rodu

Kruka, sdzc, e nieprzyjaciela swego Przybysawa zastanie

w Lubece, napad na to miasto ze strony morza, warownie i przy-

legle budynki zburzy, „oba bowiem rody*-^) Kruka i Henryka

(Gotszalkowicza) spieray si z sob o wadz" i to w tym cza-

sie, kiedy Niemcy mocno dociskali ju Sowian, gotujc si do

3) Helmold I, 55,
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ostatecznego ich vijar/mieni£i. Korzystajc z zamieszania, spra-

wionego napadem Ranów, Ilolzaci, zmówiwszy sie z sob, ju

bez hrabiego Henryka, napadli i^a zamek boski (Plun), waro-

wni jego, mocniejsz od innych, zdobyli i cay kraj zniszczyli

(i 139), cieszc si, e wojna domowa w Saksonii dozwolia im

pomci si nad Sowianami, bez adnej przeszkody, ksita
bowiem zwykle ochraniali Sowian dla powi-
kszenia swych dochodów.^^)

Wdanie si cesarzowej Rychenzy, wdowy po Lotarze, w wal-

k pomidzy Albrechtem Niedwiedziem a Henrykiem Pysznym,

szal zwyciztwa na stron ostatniego przechylio. Henryk otrzy-

ma ksistwo i Albrechta z Saksonii wyrugowa. Hrabia Adolf

wróci do Nordalbingii, a Henryk z Badewide, widzc, e si

utrzyma nie moe, spali warownie Sigeberg i mocny zamek

Hammenburg, który matka Adolfa, dla obrony miasta od napadu

barbarzyców 7 muru wybudowaa. Wkrótce potem Henryk Py-

szny zmar (20 Padziernika r. 1139), a ksistwo Saskie obj
w posiadanie syn jego, maoletni Henryk ew. Matka jego Ger-

truda, nienawidzc hrabiego Adolfa, oddaa kraj Wgrów Henry-

kowi z Badewide, wziwszy od niego pienidze, lecz gdy wysza

zam (r. 1142) za ksicia Henryka austryackiego, i odwrócia

uwag od spraw- ksistwa, lirabia Adolf, ofiarowaniem wikszej

summy pienidzy zjedna sobie modego ksicia Henryka Lwa,

Niesnaski midzy Adolfem i Henrykiem zaagodzone zostay w ten

sposób, e Adolf otrzyma Sigeberg i cay kraj Wgrów, Hen-

ryk za dosta, jako wynagrodzenie za sw strat, Racibórz i zie-

mi Poabian.'*')

Po urzdzeniu spraw w ten sposób, Adolf zacz odbudo-

wywa zamek Sigeberg i murem go opasa. e za kraj by spu-

stoszony, rozesa wic goców do Flandryi, Hollandyi, Utreclitu,

Westfalii i Fryzyi, wzywajc wszystkich, którym ziemi brako-

wao, eby przybywali ze swemi rodzinami, przyrzekajc da im

*^) Helmold, I, 56.

*») Helmold, I, 56.
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ziemi wyborna, rozlega, urodzajna, obfitujca w ryby, miso
i dogodne pastwiska, Holzatom za i Sturmarom powiedzia:

„czycie to nie wy podbili ziem.i Sowian i nie kupili jej krwi
braci i ojców waszych? Bdcie wic pierwsi, przesiedlajcie si

do tej ziemi podanej, zamieszkajcie j, uywajcie jej rozkoszy,

wam bowiem naley si to, co w niej jest najlepszego, bo wy j
wyrwalicie z rk nieprzyjació.^ Na ten gos niezliczone tumy
z rónycli narodów, z rodzinami i dobytkiem przybyy do kraju

Wgrów, by obj w posiadanie ziemie, które im lirabia Adolf

obieca. Pierwsi zajli siedziby Holzaci w miejscacli najbezpie-

czniejszycli na zacliód od Sigeberga, okoo r. Trawny, pole Swan-

tynefeld i ca ziemi rozcigajc si od r. Swale do Agryme-

son i jeziora Boskiego.^") Ziemi Dargusk zamieszkali West-

fale, Utysk HoUendry; Susie — Fryzy. Ziemia Boska bya
jeszcze niezamieszka. Starogard i Lutylenburg z okoliczn zie-

mi, do morza przytykajc, hrabia Adolf wyznaczy na mie-

szkanie Sowianom, których dannikami swymi uczyni.

Potem hrabia Adolf zwróci uwag na way zburzonego

miasta Bukowa, które niegdy zbudow^a ksi Kruk, tudzie na

obszern wysp, opasan dwiema rzekami: Trawn i Bagnic,^')

z nieprzystpnymi bagnistymi brzegami. Pooenie miejscowoci

i wyborny port przy ujciu Trawny do morza podobay si

Adolfowi, zacz wic budowa miasto, które Lubek*^) nazwa
r. 1143.

^") Helmold, I, 57, „quicquicl a rivo Sualen usque Agrimeson et lacum Plu-

nensem extenditur." Agrimeson znaczy Agrów = Wgrów ma, miedza, granica,

tak jak na wschodzie Po-mezanija bya ziemi pograniczn, oddzielajc Pomo-
rze od Prus. Paposki w przypisku do przekadu kroniki Helmolda, str. 136.

*') Helmold, I, 57. „Wochniza." Ale w XVI w. Nicolaus Marescalcus

w Annales Herulorum et Wandalorum, II, c. 2, nazywa j Bagnisa. Porów. Pa-

poski, jak wyej.

**) Kiedy i przez kogo Lubeka zaoon zostaa, z pewnoci niewiadomo.

Jedni zaoenie jej odnosz do czasów Gotszalka (1043— 1066), inni do wczeniej-

szego czasu, dziad bowiem Gotszalka Mciwoj ju w Lubece przebywa. Pierwotnie

Lubeka leaa nad r. Szwartaw przy jej ujciu do Trawny, póniej cokolwiek ni-

ej na dzisiejsze miejsce przeniesion zostaa, przez Adolfa I, grafa holsztyskiego

i szauenburgskiego w, r. 1143, s w r. 1167 miasto przeszo w posijidauie ksicia
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Odtd ziciniii Wgrów poc/.(jla sie zaludnia przybyszami

zagranicznymi. Wicelin wróci do posiadoci nadanych przez

cesarza Lotara, w okolicy Sigeberga, na wybudowanie klasztoru

i utrzymanie sug boych. Wszake z powodu niedogodnoci,

pocliodzcych od targów i haasów obozowych, wydao mu sie

waciwszem zaoy klasztor w blizkiem miecie, które po so-

wiasku lvuzalina, po niemiecku llagerstorp zwano.'**')

§63.

Wyprawa krzyowa na Pomorze zaodrzaskie

(roku 1147).

I. Zamys wyprawy przeciw Sowianom pomorskim. Papie Eugeniusz III

dozwala j warunkowo. Sasi gotuj si do wyprawy, wspólnie z Danami.

Na dopenienie nieszcz, jak grad sypicych si na So-

wian zaodrzaskich, gotowaa sie jeszcze nowa klska z takiej

strony, z jakiej adnego niebezpieczestwa nie mona byo przy-

puci nawet.

Dochodzce do Europy z Palestyny wieci o niebezpiecznem

pooeniu królestwa Jerozolimskiego, mocno przez sutana turec-

kiego Nuradina dociskanego, zaniepokoiy chrzecian Europy za-

chodniej. Papie Eugeniusz III stara si pobudzi króla fran-

cuzkiego Eudwika VII i cesarza Konrada III do przedsiwzicia

drugiej wyprawy krzyowej do Palestyny. We Francyi zapa

religijny ogarn tumy, usposobi do ofiar dla obrony od niewier-

nych grobu Paskiego. Niemcy, cho dawno ju byli ochrzczeni,

szczególnej chci do dalekiej na wschód wyprawy nie okazy-

wali. Sam nawet cesarz Konrad III ociga si. Dla podniesie-

nia zapau religijnego midzy Niemcami, mnich Rudolf przebie-

saskiego Henryka Lwa. Miejsce, na klórem stoi teraniejsza Lubeka, zwao si Bu-

kowem, lub Bukowcem. Faposki, w przypisku str. 137.

<»; Helmold, I, 57, 58.
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ga miasta nadreskie: Kolonije, ISIoguncyje, Worms, Spire,

Strasburg i inne, goszc Iconieczno walki z poganami, a naj-

przód nawrócenia ydów gwatem na wiar chrzeciask. Sta-

ra sie go umitygowa Bernard, opat klarewalski (z Clairvaux),

nauczajc, e za zbrodnie ydów, wypada nie zabija ich, lecz

tylko po wiecie rozpdzi,^) fanatycy jednak poczli mordowa
ydów i obdziera ich do szelg'a. W IMoguncyi spalono tysic

kilkaset ydów, w Wormsie ydzi sami si zabijali, w Trewirze

matki zabijay swe dzieci, aby je od chrztu uwolni, w Bawaryi

pado ich do kilkunastu tysicy."-) Fanatyzm wzrasta, Niemcy

gromadzili si w tumy, do których czyli si zodzieje i roz-

bójnicy, take gotowi i na wschód dla obrony grobu Chry-

stusa. Nakoniec Konrad III, zamierzywszy stan na czele krzy-

owców, zwoa sejm we Frankfurcie w pocztku roku 1147

dla uregulowania spraw pastwa. Wtedy ksi saski Henryk

Lew, margraf Albrecht Niedwied, ksi Konrad z Zahringen

i wszyscy panowie sascy owiadczyli, e nie widz potrzeby

i na daleki wschód, bo w pobliu Niemiec, na wschód od a-
by, jest duo poganów, których albo wytpi, albo nawróci wy-

pada.'') Taka argumentacyja trafia do przekonania opata Ber-

narda. Pocz wic gosi konieczno wyprawy przeciw nie-

przyjacioom Chrystusa Sowianom pomorskim. To si podobao

nietylko Sasom i Westfalom, lecz i Danom.^J

Pochwalajc zamiar panów saskich, papie Eugeniusz III

listem z dnia 14 Kwietnia r. 1147 zapewni wszystkim uczestni-

kom wyprawy przeciw Sowianom odpuszczenie grzechów, ta-

*) Otto Frisingens. De ge^tis impeiatori Friderici ad anno 1156, lib. I,

c. 37. 38.

"} Maciejowski W. A. ydzi w Polsce, s. 8.

•'') Otto Frisingen. De gestis. Friderici, I, c. 40. Albericus ad a. 1 150. Dani

et Westphali ac Saxonum duces consenserunt in hoc, ut vicinam sibi Sclavorum

gentem paganam aut omnino delerent aut cogerent, Clnistianam tieri. Porów. Rau-
mcr, Reg. N. 1092.

•) Oprócz powyszej cytalv, Auctar. Gemblaceiis. ad a. ii.jS. Pertz, M. G.

VI 392.
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kie same, jak i tym, którzy sie do Palestyny wyprawiali, za-

strzegszy jednak, aby nikt, pod kara odczenia od kocioa,

nie przyjmywa od poganów pienidzy, ani innego okupu, po-

niewa to mogoby ostudzi zapa religijny, a niewiernycli w b-
dacli umocowa.'') Praktyczny zmys saski wnet poj, e nie

ma po co chodzi na dalek i niebezpieczn wypraw do ziemi

witej, kiedy takie same dobrodziejstwa otrzyma mona da-

leko atwiej w pobliu, a co si tyczy zabronienia bra od po-

ganów pienidze, to wzgldem tego mona byo jako poradzi.

Zastanawiajc si nad zezwoleniem papiea na wypraw
przeciw Sowianom w pogastwie trwajcym, spotykamy si

z draliw kwestyj historyczn. Czyby stolicy apostolskiej nie-

wiadomo byo, e tam, gdzie Sowianom agodnie i bez widoków

egoistycznych opowiadano ewangelij, jak w Morawie, Czechach,

Polsce, ludy chtnie przyjmoway chrzest, bez wszelkiego przy-

musu i e na chwil przed zamierzon wypraw przeciw Sowia-

nom, Pomorzanie, pod agodnym kierunkiem Bolesawa Krzy-

woustego i w skutek szczerego powicenia si sprawie chrze-

ciastwa . Ottona, nawróceni zostali bez krwi rozlewu i gwatów?

Cóby przeszkadzao Eugeniuszowi III zamiast wyprawy ornej,

zaleci biskupom i panom saskim, wzi za przykad . Ottona

i Bolesawa Krzywoustego, zapewni poganom spokój, bezpie-

czestw^o od zdzierstw i niewoli, agodnie przytuli ich do ona
matki -kocioa, podobnie jak ju w IX w. stolica apostolska mi-

liony Sowian morawskich, czeskich, pannoskich i chorwackich

przytulia do siebie? Azali stolicy apostolskiej niewiadomo byo.

s) A. 1 147 April. II, Quidam etiam ex vobis . . . contra Sclauos ceterosue

paganos, habitantes versus auilonem, ire, et eos christianae religioni subjugare do-

mino auxiliante inlendunt. Quorum nos devotionem attendentes, omnibus illis, qui

crucem eandem Iherosolimam non acceperunt, et contra Sclauos ire . . , illam remis-

sionem peccatorum . . . auctoritate nobis a dec concessa concedimus, eadem auctori-

tate sub excommunicatione prohibentes, ut nullus de paganis ipsis, quos

christianae fidei poterit subjugare, pecuniam vel aliam redemptionem
accipiat, ut eos in sua perfidia remanere ^ermittat. Erben, Regesta, N. 270;

Klempin, Codex Pomeran. N. 32; Boczek, Cod. Moravi. mylnie pod r. 1146.
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e niepowodzenie missyonarzy chrzeciaskich u Lutyków i Obo-

drytów wypywao wprost z niepomiernej ciciwoci, zdzierstw

i rozbojów panów saskich, o czem sami Niemcy otwarcie pi-

sali.'^; Ale czasy i okolicznoci zmieniy si. Eugeniusz III my-

la inaczej, ni jego poprzednicy w IX w. Mikoaj I, Adryan II,

Jan VIII, da si skoni do egoistycznyci widoków panów sa-

skici i dopuci niesprawiedliwo, o której historya zamilczy

nie moe. Bogosawic wyprawi i zapewniajc krzyowcom

odpuszczenie grzechów, Eugeniusz III nadawa wyprawie przeciw

Sowianom charakter wojny religijnej, otacza j aureol sprawy

caego kocioa, autorytetem swym okrywa najbrzydsze instynkty

Sasów, szczególnie wodzów ich, tych samych, których akomstwo,

zdzierstwa i wszelkiego rodzaju otrostwa obrzydziy w oczach

Sowian chrzeciastwo, zraziy ich do wiary chrzeciaskiej i na-

peniy przewrotnem przekonaniem, jakoby wiara ta pozwalaa

kama, oszukiwa, kra, grabi, drczy i ujarzmia.') A prze-

cie agodnem postpowaniem . Ottona podobne przekonanie na

Pomorzu dao si z atwoci usun i zatwardziaych bawo-

chwalców na wieki przytuli do ona kocioa. Czyby nie mo-

na byo takim samym sposobem przytuli Lutyków i Obodry-

tów? Ale o tem nikt kwestia nie podejmywa, albowiem wy-

prawa krzyowa przeciAV Sowianom bya wprost wykrtem

"j Adam Bremensis, III, c 22. Audiri etiam, cum veracissimus rex Dano-

rum (Swein) sermocinando eadem replicaret, populos Sclavorum jamdudum procul

dubio facile converti posse ad christianitatem, nisi obstitisset avaricia Saxonum, „qui-

bus, inquit, mens pronior est ad pensionem vectigalium quam ad conversionem gen-

tilium." Nec attendant miseri, quam magnum periculum suae cupiditatis luant, qui

christianitatem in Sclavania primo pro avariciam turbabant, deinde per crudelitatem

subjectas ad rebellandum coegerunt, et nunc salutem eorum qui vellent credere, pe-

cuniam solam exigendo contempnunt. — Thietmar, III, lo. Gentes, quae suscepta

christianitate regibus et inperatoribus tributarie serviebant, superbia Thiedrici ducis

aggravatae, presumpcione imanimi arma commoverant (r. 983). — Helmold, I, 16, 25

i w wielu innych miejscach.

') Herbord, II, 26. Pomorzanie do . Ottona mówili: „contenti sumus re-

ligione quam habemus. Apud christianos (ajunt) fures sunt, latrones sunt, truncan-

tur pedibus, privantur ocuis, et omnia genera scelerum et poenarum christianus

e.^ccrcct in clni.>tiainim. Ab.sii a nobis religio talis?
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panów saskich, ab}' sio ni(> puszcza w nieb :zi)ieczna podró na

daleki wschód i korzystajc z pomocy kocioa, panowanie swe

nad Sowianami utwierdzi. luigeniusz III widocznie przewidy-

wa to, zabraniajc krzyowcom bra od pog-anów pienidze.

Rozpowszechniajc list papiezki, w celu obudzenia zapau

religijnego do walki za wiar chrzeciask, Bernard klarewal-

ski gosi, e wszyscy gotujcy sie na wypraw przeciw Sowia-

nom maj si zebra w Magdeburgu do dnia apostoów Piotra

i Pawia ^) (29 Czerwca r. 1147), i osobnym listem wzywa ksi-

cia Wadysawa czeskiego do wyprawy na wschód.^) Papie

nalega, aby wypraw do Ziemi witej przypieszy. We Fran-

cyi i w Niemczech poruszyy si tumy i ju w kocu Kwietnia

cesarz Konrad III zdy do Regensburga, aby po Dunaju krzy-

owców ku granicy wgierskiej wyprawi. W tyme czasie ksi-

ta sascy, przygotowujc wypraw przeciw Sowianom, zbierali

krzyowców w dwócli miejscach: w pónocnej Saksonii i w Ma-

gdeburgu.

2. IMikot, uprzedzajc wrogów, zbroi si, pali okrty niemieckie w Lu-

bece, niszczy kolonistów w ziemi Wgrów.

Opanowawszy ziemi Wgrów (r. 1143) hrabia Adolf wszed

w przyjazne stosunki z Nikotem, ksiciem Obodrytów, który

nie widzc monoci orem odpiera wdzierstwa niemieckie, sta-

ra si, zacliowaniem dobrych stosunków z Adolfem, ocali od

zniszczenia kraj, nad którym panowa. Zgoda trwaa lat kil-

ka.'^') Gdy si jednak Nikot dowiedzia o zamierzonej wypra-

wie krzyowej na Pomorze, zwoa lud Obodrytów i pocz bu-

dowa twierdz Dbin, dla schronienia si w razie potrzeby.")

") Erben, Regesta, 'X. 268.

''1 Erben, Regesta, X. 260. Pizy tym licie Bernard zaczy excmplarz bulli

pppiezkiej ogaszajcej krucyatc.

1") Helmold, I, 57.

1') Wedug nowszych poszukiwa castrum DuMn (11471, Dobin (1171) le-

a pomidzy pónocn czci Zwierzyskiego jeziora a jeziorem zwanem teraz

i
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Wyprawi przytem posów do Adolfa, przypominajc zawarte

przymierze i prosi, aby mu da mono rozmówienia sie z sob.

Hrabia odmówi, tómaczc sie, e byoby z jego strony nierozwag

obraa Icsit saskicli. Nil<;ot poj, e na Adolfa liczy nie

moe, próbowa jednalc, czy nie udaoby sie cokolwielc wytargo-

wa, a wreszcie i zagrozi niepewnemu ssiadowi, dla czego

przez posów mu owiadczy: „postanowiem by twojem olciem

i uciem w ziemi sowiaskiej, w której mieszka zacze, eby
adnycli przykroci nie doznawa od Sowian, którzy niegdy

ziemi Wgrów posiadali i skar si, e icli niesusznie dzie-

dzictwa ojców ici pozbawiono. Za có wic opuszczasz przyja-

ciela w potrzebie? Dotd powstrzymywaem rk Sowian, by ci

nie krzywdzili, lecz teraz wolno mi rk usun i ciebie samemu

tobie zostawi, wzgardzie bowiem swym przyjacielem, zapo-

mniae o przymierzu i odmówie mi widzenia si z tob w ra-

zie potrzeby." Posowie za Adolfa przemawiali do Niklota: „pan

nasz tym razem z tob nie mówi, bo mu przeszkadzaj okoli-

cznoci, o którycli wiesz, lecz docliowaj wiary i przymierza, z pa-

nem naszym zawartego i gdyby uwaa, e Sowianie tajemnie

przeciw niemu wojn gotuj, ostrze go." Nikot obieca, lira-

bia za oznajmi mieszkacom swego kraju, aby strzegli byda
i majtków swoici od zodziejów i zbójców, a co si tyczy bez-

pieczestwa publicznego, to do niego naley zarzdzi, aby na-

pad nieprzyjacielski nie zaskoczy ici niespodziewanie.'-)

Nikot, widzc e zaprzysiona wyprawa przeciw niemu

jest nieodwoaln i e irabia Adolf poczy si z krzyowcami,

postanowi uprzedzi wrogów i wstpnym bojem pozbawi ici

rodków, jakieby do prowadzenia wojny, w kraju sowiaskim
znale mogli. Przygotowawszy wic wojsko morskie, przepy-

n zatok, wszed z okrtami do ujcia r. Trawny, zamierzajc

de Dope, na którem jest wyspa dawniej Libiz a teraz Lieps zwana. Lisch, Meklen-

burg. Jahrbiicher, V, 23— 135. Okopy Dbina, w ksztacie podlugowatego koa, maja

dugoci 350 a szerokoci 200 kroków, Liscli, VII, 174.

12) Helmold, I, 62.

Tom HI. 27
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spustoszy kraj Wgrów pierwej, nimby si wojsko saskie do

obrony zebrao. Posia on goca do Sigeberga, aby stosownie

do obietnicy ostrzedz hrabiego Adolfa, lecz napróno, albowiem

hrabiego nie byo w domu i czasu dla zebrania wojska nie wy-

starczao. Z brzaskiem dnia 26 Czerwca (1147) morskie siy So-

wian spuci}'- si ujciem Trawny do Lubeki, mieszkacy której

usyszawszy haas wojska, posiali na rynek, by oznajmi o gro-

cem niebezpieczestwie. Lecz ludzie pijani nie dali si poru-

szy z óek, dopóki nie zostali okreni przez nieprzyjació i nie

stracili naadowanych towarami okrtów, które spalone zostay.

W napadzie tym wicej trzechset Niemców polego, a ci, co si

w zamku schronili, musieli straszne, dwudniowe oblenie wy-

trzyma. Tymczasem dwa oddziay jazdy sowiaskiej, przebie-

gajc ziemi Wgrów zburzyy wszystko, co tylko w miecie Si-

gebergu znalazy, ziemi Dargusk i ca krain poniej Trawny,

przez Westfalów, Hollendrów i innych przybyszów osiedlon,

z dymem puciy, sprzeciwiajcych si pozabijay, a ony ich i sy-

nów uprowadziy do niewoli. W ziemi Susie trzy tysice So-

wian, zamierzywszy zniszczy osad Fryzów, skadajc si z czte-

rystu mczyzn, napadli na warowni, w której zacicie bronio

si tylko stu Fryzów, bo inni udali si do ojczystego kraju, aby

wicej swoich do ziemi sowiaskiej sprowadzi. Obleni chcieli

si podda, ale obecny tam ksidz Gerlaw upomina ich, e pod-

daniem si nie ocal ycia, albowiem ze wszystkich przybyszów

Sowianie adnego w takiej nie maj nienawici, jak Fryzów.

Gerlaw, straciwszy oko i z przebitym brzuchem, zachca do

wytrwaoci. Sowianie odstpili, Holzatów mieszkajcych za Tra-

wn na zachód od Sigeberga nie ruszyli i zatrzymali si na po-

lach Kuzaliny, dalej posuwa si nie majc zamiaru. Oprócz

tego Sowianie nie spustoszyli osad Swantofeldu i rozcigajcych

si od r. Swale do Agrymeson i Boskiego jeziora. Rozpowia-

dano wówczas, e nieszczcie na kraj sprowadzili Holzaci z nie-

nawici do przybyszów, których hrabia Adolf zdaleka sprowa-

dzi dla zaludniania kraju. Miasto Ucina, zawdziczajc obron-
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noci miejsca, ocalao. Szybko ruchów sowiaskich hufców

nie dozwolia hrabiemu cign wojsko do obrony kraju. Woj-

ska wiec Niklota nabroiwszy dowoli, bezkarnie wróciy na okrty

i odpyny, obcione mnóstwem zdobyczy w rzeczach i ludziach

w niewol zabranych. ^^)

3. Najazd krzyowców na Lutyków i Obodrytów (r. 1147). Oblenie

Dbina i Dymina. Klska Danów. Napad na Szczecin. Niefortunny koniec

wyprawy.

miae rozpoczcie przez Nikota kroków nieprzyjacielskich

i powodzenie jego w ziemi Wgrów, obudziy krzyki w Niem-

czech, e Sowianie napadem swym pierwsi wojn zaczli i e
wypada wypraw przypieszy, aby nieprawo Sowian uka-

ra. '•*) Zbieray si dwa osobne wojska: jedno w pónocnej Sa-

ksonii przeciw Obodrytom, drugie w Magdeburgu przeciw Lu-

tykom i Pomorzanom. Dla odrónienia si od jerozolimskich

krzyowców, którzy mieli krzye czerwone do odziey przyszyte,

krzyowcy sascy na znak, e Sowianie nietylko Chrystusowi,

ale i cesarzowi niemieckiemu podbici by maj, nosili na ramie-

niu krzyyk czerwony w dodatku tylko nad kul ziemsk, go-

dem panowania.^-^) Zebrani w Magdeburgu krzyowcy, w liczbie

6o,ooo wojowników, pod wodz margrafa pónocnego Albrechta

Niedwiedzia, margrafa misznieskiego Konrada wettiskiego,

pfalzgrafów Fryderyka i Hermana, arcybiskupa magdeburgskie-

go Fryderyka, biskupów: halbersztadskiego Rudolfa, monastyr-

skiego Wernera, merzeburgskiego Reinharda, brandenburgskiego

i>) Helmold, I, 63, 64.

1*) Helmold, I, 65.

**) Otto Frisingen. De gest. Frider. I, 40. Sasones vero, quia uasdam gen-

tes spurciliis idoloruui deditas vicinam habent, ad Orientem prohcisci abeuntes, cru-

ces itidem easdem gentes bello attentaturi assumpserunt, in hoc dstantes, quod non

simpliciter vestibus assutae, sed a rota supterposita in altum protendebantur. Do
tego Annal. Stadenses. an. 1147. Et hii tali se signabant contra Slavos Karactere §.

Pertz, M. G. XVI, 327. Auf die Weltkugel wuide das Kreuz gesetzt, es galt das

Reich (orbem rotundum) 7.11 erweitern. Kaumer, Reg. N. 1096; MiiU-ersledt, Re-

gesta, N. 12 19.

37*
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Wiggera i hawelbergskiego Anzelma, legata papiezkiego, prze-

bywszy Lab pod Magdeburgiem w pocztku Lipca roku 1147

i poczywszy sie z Czechami pod wodz ksit morawskich

Ottona, Wratysawa i witopeka, tudzie biskupa morawskiego

Henryka (Zdika), wkroczyli do kraju Lutyków.'**) Z wojskiem

tem szed opat korbejski Wibald w nadziei skorzystania z oko-

licznoci, by do swego klasztoru przyczy wysp Ran, na

któr mnichy korbejscy, na mocy urojonego przywileju Ka-

rola W., pretensyj rozcigali.^') Kraj cay sta otworem, mie-

szkacy schronili si, wszdzie pustka ponura, nigdzie, choby

dla rozrywki, jakiego oporu, tylko moczary i puszcze, przez które

przedzierajc si zgodniae tumy dotary nareszcie do Malacho-

wa midzy jeziorami Malachowskiem i Komierowskiem, spaliy

gród i bonic pogask,^'') poczem do oblenia Dymina nad

r. Pien przystpiy. Na poczenie z krzyowcami dy z nad

Odry z 20.000 wojowników ksi wielkopolski Mieszko Stary,'-*)

,.który poprzyjaniwszy si w roku poprzednim z ksitami saski-

mi, adnej sposobnoci nie zaniedbywa, eby wzmacnia i utrzy-

^") Chro, Montis Sereni. a. 1147 w Hoffmana Ser. rer. lus. IV, 38; Annal.

Magdebur. a. 1147. Pertz, M. G. XVI, 188; Annal. Palidens. a. 1 147. Pertz, M. G.

XVI, 82. Riedel, Cod. dip. bran. p. 277; Erben, Regesta, N. 272.

1') W licie do biskupa hildesheimskiego Bernarda w r. 1149 opat korbej-

ski Wibald pisa: Reversi ab expeditione Slavica . . . ad quam nos traxerat et chri-

stianae salutis intuitus et specialis monasterii nostri causa, pro recipienda videlicet

regione uadam, quae a Theutonicis Ruiana, a Sclavis autem Rana dicitur, quae

Corbeiensi monasterio imperali dono coUata est a Lothario cesarae. Hasselbach, Co-

dex, N. 18, p. 42. — Prawo na posiadanie Rany klasztor korbejski wyprowadza!

z nadania cesarskiego r. 844, powoujcego sie na nadanie Karola AV. Kwestyj te

rozwaywszy badacze niemieccy mniemaj, e pretensyj klasztoru do posiadania Rany
nie s zupenie bezzasadne. Porów. Wiggera: Corwey und Rugen, w Meklenburg.

Annalen, s. 144.

^^) Annal, Magdeburg, a. 1 147, fanum etiam cum idolis, quod erat ant

civitatem Malchon, cum ipsa civitate concremaverunt. Pertz, M. G. XVI, 188.

'"J Chr. Mon. Sereni. a. 1 147. Frater etiam ducis Polonorum cum XX mi-

libus. Chronograf Saxo, mylnie pod r. 1148: Frater ducis Poloniae cum XX mili-

bus armatorum exiverat. Cujus etiam frater major cum infmito exercitu adversus

Pruscos crudelirsimos bartaros venit tt diutius ibi moratus est.
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mywa dobre z nimi stosunki.-") Tymczasem brat jego, wielki

ksiae polski Bolesaw Kdzierzawy, z ogromnem wojskiem od-

bywa wypraw przeciw pogaskim Prusom i w kraju ich dugo

zabawi.-')

Drugie wojsko krzyowców, z 40,000 skadajce si, pod

wodza ksicia saskiego Henryka Lwa, ksicia Konrada z Zai-

ringen, arcybiskupa breraeskiego Adalberta, biskupa werde-

skiego Ditmara, od stóp do gowy w elazo okute, e a ziemia

pod ici nogami draa,-^) przeprawiwszy si przez ab, pra-

wdopodobnie pod Boitzenburgiem, wkroczyo do ziemi Obodry-

tów. I tu, jak po drodze z Magdeburga w gb kraju Lutyków,

pustki i ndza wieciy; krzyowcy, przedzierajc si przez bota

i lasy,-") znueni godem i ciorobami, posuwali si do nieda-

wno przedtem zbudowanej twierdzy Dabina, w pobliu Zwie-

rzyskiego jeziora. Na pomoc im pieszyli królewicze duscy

Kanut i Swen, prowadzc z sob, jak goszono wówczas, sto ty-

sicy Fionów, Zelandów, Hollendrów i Skanów.-*) Tumy ty cli

ludów pónocy, przypynwszy na flocie duskiej, pod wodz

Adcera, biskupa roskildskiego, wyldoway w zatoce Wyszomir-

skiej i wnet, z królewiczami swymi na czele, zdyy pod Dbin,

do oblenia którego wspólnie z Sasami przystpiy i ostatni

2*') Smolka, Mieszko Stary, s. 254.

-') Porów, powysza cytat 19.

-') Annal. Magdeburg, an. 1147, maxime apparatu et commeatu et mirabili

devolione in diversis partibus terram paganorum ingressi sunt, et tota tcrra a facie

corum contremuit. Pertz, M. G. XVI.

-^) Chro. Petershausen. s. a. 1 147, invenerunt terram inviara et valde aquo-

sam paludibus plenam, habitatores non simul commorantes, sed dispersos, ut non

facile invenire possent. Raumer, N. 1108.

2*) Quo factu utroque regi Dubinum proficiscente, rex Kanutus cum sua

classe prior portum Yizmarensem attigit. Rex Swein cum Fionensibus, Seelanden-

sibus, Hallandensibus et Scaniensibus advenit. Scripta historica Islandorum. T. XI,

p, 318. — Saxo Grammat. lib. XIV, Canutus et Sueno . . . junctis viribus Sclaviam

petunt. — Chronogr. Saxo. Rex etiam Daciae cum episcopis terrae illius et cum

universo robore gentis suae maxima multitudine classium coUecta circiter centum mi-

libus exercitum paraverat. — Chr. Mont. Sereni. a. 1 147. Item rex Daciae, cum cen-

tum suorum provincialium millibus.
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drog ocalenia oblonym, to jest ucieczk na morze, przeciy.

Pooenie Niklota \v obec gronych si wrogów i zamknicia mu
odwrotu w gb kraju byo rozpaczliwe. Nie upad on jednak

na duchu, a polegajc na mocno zbudowan, w rozsdnie wy-

branej miejscowoci twierdze, postanowi broni si do upadego

i nie czekajc a wrogi wedr si na way, trapi ich wyciecz-

kami i bi czciami, do czego otaczajca miejscowo sprzyjaa.

Raz wic, gdy. si Danowie do twierdzy zbliyli, Sowianie zro-

biwszy wycieczk okropnie ich pobili i mnóstwo jeców zabrali,

a Niemcy, przypatrujc si klsce sprzymierzeców swych, nie

mogli im poda pomocy, szeroki bowiem rozlew wód rozdziela

ich stanowiska od niefortunnych przyjació.-'^) Rozpowiadano

jednak w ówczas, e gdy przyszo do boju, Niemcy, otrzymawszy

od Sowian pienidze, sprzedali Danów, usunli si bowiem od

bitwy, a miecz sowiaski zgadzi wiele tysicy napastników.-")

Wiksz jeszcze klsk ponieli Danowie na morzu i w zatoce

Wyszomirskiej od Ranów, którzy posikujc Nikota, napadli na

okrty duskie, sab zaog obsadzone, zniszczyli je-'') i tak

mocno przycisnli wrogów, e Skany uciekli, a Jutlandy nieczyn-

nymi zostali, gówny za wódz floty, biskup Adcer, ledwo na ku-

pieckim korabiu umkn zdoa.-^)

Od wojska przeznaczonego dla oblenia Dymina, biskup

marawski Henryk, oddzieliwszy si z biskupami saskimi, zamie-

rzyU chrzci Pomorzanów i na Szczecin uderzyli.-'') Ale im przed

25) Helmold, I, 65.

26) Anselm. Gemblacens. ad a. I148. Cum jam ad arma ex utraque parte

ventum fuisset, Teutonici accepta pecunia vendiderunt Dacos captoque proelio se

subtrahentes multa millia Dacorum occidit ,Sclavorum gladius. Raumer, Regesta,

N, 1 109; Helmold, I, 65.

^') Saxo Gram. 1. XIV, 676. Quorum (navigiorum) raritate cognita, Rugiani

primam obsessis opem inimicae classis opressione porrigere statuunt. .

.

28) Dahlman, Gesch. von Danemark, s. 255.

29) Yincentius pragensis. Chr. ad a. 1 147, Henricus Moraviensis episcopus

pro nomine Christi cruce assumpta, cum plurimis Saxonie episcopis et plurima

Saxonum militia, ad fidem christianam pro convertendis Pomeranis Pomeraniam adiit.

Verum ubi ad metropolim eorum Stetin nomine perveniunt, illud prout possunt, ar-

mata militia circumdant. Pertz, M. G. XVII, s. 663.
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oczy bysn krzy, który Szczecinianie na waach miasta wysta-

wili. Wysany za w poselstwie do obozu krzyowców biskup

Wojcieci, ten sam, który wspólnie ze . Ottonem chrzci Pomorze,

owiadczy im, e przybywajc w celu nawracania Pomorzan, po-

mylili sie, bo to kraj chrzeciaski, wyrzuca im gwaty i grabiee,

dodawszy, e jeli dla nawracenia przyszli, to napróno, bo nawra-

canie na wiar jest spraw biskupów i pokoju, a nie ora i krwi

rozlewu.'^") — Opamitane duchowiestwo morawo-saskie poczo

z ksiciem Ratiborem i biskupem Wojciechem traktowa o po-

kój, straciwszy wielu lu^zi, poczem napastnicy odeszli napowrót.

Okazao si, e krucyat na Pomorze zamierzono dla podboju,

a nie dla krzewienia wiary chrzeciaskiej. Taka wyprawa nie

moga si uda, „albowiem trudno byo pomylnie zakoczy

spraw, w której nie zwaano na Boga." ^^)

O zajciach pod Dyminem szczegóów nie posiadamy. Wia-

domo tylko, e obecny w obozie pod tym grodem opat korbej-

ski Wibald, oczekujcy sposobnoci, aby pod zarzd klasztoru

swego wysp Ran podcign, nie ujrza jej brzegów. Zanie-

pokojony o dobra klasztorne, które poprzedni opat najecha i roz-

grabi, Wibald opuci Pomorze i ju 8 Wrzenia (r. 1147) do

Korbei wróci, przypominajc póniej z radoci szczliwe za-

chowanie ycia wród dniem i noc grocych niebezpieczestw

w kraju Lutyków.^-)

Trzymiesiczne oblenie twierdz sowiaskich sprzykrzyo

si krzyowcom. W obozie pod Dbinem niewygody, cige

czuwanie w obec gotowego co chwila do wycieczki Nikota, znu-

soj Yincent. pragens. 1. c,

•") Yiencent. prag. ad an. 1 147: Sed quia Saxones potius pro auferenda eis

terra, quam pro fide Christiana confirmanda tantam moverant militiam, episcopi Sa-

xonie hoc audientes, cum Ratiboro principe, et cum Alberto terrae illius episcopo,

consilio de his, quae ad pacem sunt, habito, plurimis amissis militibus, una cum

principibus suis ad propria redeunt. Ubi etenim Deus non fuit in causa,
bono fine terminari difficillimum fuit. Al. G. XVI.

"-) Hasselbach, Codex Pomer. na str. 43 przytacza wyjtek z listu Wibakla,

pisanego w r. 1148 do mnichów klasztoru Stabulo.
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yy Sasów. Wielu z nich cichaczem umykali z obozu, •''^) a tym-

czasem wodzowie kócili sie o zdobycz, której nie posiadali jesz-

cze."'*) Demoralizacyja w wojsku doprowadzia do tego, e w obo-

zie wassale ksit poczli rozprawia: „czy ziemia, któr pu-

stoszymy, nie jest nasz? i lud, z którym walczymy, nie jeste

naszym ludem? Dla czegó wiec sami swymi nieprzyjaciómi je-

stemy i dochody nasze marnujemy? Czy ta kieska nie spynie

i na panów naszych?" ^^) Ale ci panowie: Henryk Lew i Al-

brecht Niedwied troszczyli si najbardziej o to, eby jeden

z nich nie wzi przewagi nad drugim. Nie spieszyli wic z przy-

puszczeniem do Dbina szturmu, oblenie zacigao si, wojsko

tracio zapa, Sowianie trzymali si uporczywie i do przyjcia

chrzeciastwa nie okazywali ochoty. Wypadao ich wytpi,

lecz w takim razie któby podatki paci? Rozwaga wzia gór.

Wodzowie niemieccy pragnli spraw zakoczy pokojem, lecz

jake im powróci do domu z niczem? Na szczcie Nikot, któ-

rego „nie mztwo nieprzyjació, lecz z bosk pomoc wasna

cnota nakonia do zgody," ^") dowiedziawszy si o usposobieniu

wodzów niemieckich do pokoju, postara si uatwi im powrót

z honorem, byleby si pozby napastników i owiadczy im, e
Sowianie wiar chrzeciask przyjm i zabranych do niewoli

Danow wypuszcz. '^^) Zadowolniwszy si tem Sasi po trzymie-

sicznej wyprawie do domu wrócili. •^'^) „I tak na niczem speza

ta wielka i szumna wyprawa." ^^) Jak to? Miehby ksita

^') Annal. Palidens. a. 1147, res undique turbantes, ordine neglecto, tandem

aditis castrisque relictis, discesserunt omnes molimine. Pertz, M. G. XVI.

^) Otto Frisingen. Vita Frider. I, 44. Qualiter Saxones vicinas gentes aggressi,

principibus inter se discortantibus, ad propria remeaverint. — Annal. Palid. a. 1147.

San quid infausti conlineat discordia, vel lunc datur . . . quas necduni obtinuerant.

36) Helmold, I, 65.

''*) Annal. Palid. a. 1147. Operante Deo qui non fortitudine virorum sed

propria virlute subjugat adversarios. M. G. XVI, 82.

''•J
Helmold, I, 65.

»*) Helmold, I, 65.

'") Helmold, I, 65. Talitcr illa grandis expeditio cum modico emulomcnto

soluta est. — Annal. Stadenses. a. 1147. Sic illa grandis cspeditio est soluta.
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sascy, zgodnie z poleceniem papiea Eugeniusza III, nie bra od

Sowian pienidzy i do domu powróci z prónemi rekami? Zna-

jc charakter wodzów saskich, nikt temu nie uwierzy. I jeeli

przy zdjciu oblenia Dbina, dla przyzwoitoci nie wzmianko-

wano w warunkach umowy o zapaceniu pewnej summy pieni-

dzy, to dostaa si ona ksitom saskim innym sposobem, o czem

wspóczeni pisarze nie zaniedbali zapisa.*"') Wreszcie zanie-

dbanie ze strony Sasów wszelkiej gwarancyi spenienia Sowia-

nami warunków pokoju, dowodzi, e wodzowie sascy nie troszczyli

si wcale ani o chrzeciastwo, ani o jeców duskich, albowiem

po odejciu Sasów Sowianie chrzeciastwa nie przyjli, jeców

duskich uwolnili tylko niedonych, zostawiwszy u siebie zda-

tnych do pracy. „Stali si jeszcze gorszymi, ni przedtem byli." *^)

4. Po wojnie. Ndza i gód w ziemi Wgrów. Kanut duski zburzy

Sigeberg. Wznowienie biskupstw: Starogardzkiego, Raciborskiego I Me-

klenburgskiego (1148). Niezgoda grafa Adolfa z biskupem Wicelinem.

Nikot musi ulega ksiciu saskiemu.

Dopiero po skoczeniu wojny krzyowej, w pocztku Pa-

dziernika r. 1147, da si poczu skutek wyprawy Nikota do

ziemi Wgrów, odbytej w Czerwcu tego roku. Zaprztnieni

podniesieniem zrujnowanych osad kolonici niemieccy nie mogli

myli o wyprawie wspólnie z krzyowcami do ziemi sowia-

skiej, ani dostarcza im poywienia, bo wszystko, co mieli, So-

wianie zniszczyli. Po zniszczeniu nastpi gód. Przed drzwiami

klasztoru w Kuzalinie leay tumy ndzarzy, oczekujcych ja-

muny. Gospodarze zamykali na rygle drzwi od swych spichle-

rzy, by ywnoci nie rozchwytano. Wtedy pobony kapan Tet-

^'^) Helmold, I, 68. In variis autem expeditionibus, quas adhuc adolescens

(Henryk Lew) iii Slauiam profeclus exercuit, nulla de christianitate fuit

mentio, sed tantum de pecunia. Porów, take o sprzedaniu Danów przez

Sasów, wyj cytat 26.

*') Helmold, I, 65.
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mar, gorliwy przyjaciel Wiceliiia, obchodzc spichlerze, wyszuki-

wa ze zmylnoci wejcia do nich, krad ywno i rozdawa

ubogim, a wyprónione spichlerze, z aski boej, jak upewnia

kronikarz, napeniay si na nowo/-) Zniszczenie i gód pobu-

dziy hrabiego Adolfa wznowi dawne, przyjazne stosunki z Ni-

klotem, tem bardziej mu potrzebne, e Sowianie wielce si roz-

zuchwalili, a w Danii midzy królami Kanutem i Sweinem wszcza

si wojna domowa. Adoif, przyjwszy stron Kanuta, oburzy

na si Sweina, który napadszy ziemi Wgrów, spustoszy cay

brzeg morski, spali Starogard i miasto Sigeberg w popió obró-

ci.*-') Musia wic Adolf mimowolnie podtrzymywa przyjazne

stosunki z Nikotem, który po ustpieniu z kraju jego krzyow-

ców uzyska prawie zupen niepodlego, opacajc si tylko

nienasyconemu zdziercy Sowian ksiciu saskiemu Henrykowi

Lwu."*)

Po burzy w Sowiaszczynie. nadabskiej na chwil nast-

pi pokój. Korzystajc z tego arcybiskup hamburgski Hartwig,

przedsiwzi odbudowa stolice biskupie Aldenburgsk, Raci-

borsk i Mikilenburgsk, „które wcieko barbarzyców nie-

gdy zburzya" (r. icóó).*'') Przywoa wic Wicelina i na bi-

skupa aldenburgskiego wywici go (ii Padziernika r. 1149).

Póniej na biskupstwo Mikilenburgskie wywici Emmeharda

i „wysa ich do ziemi ndzy i godu, gdzie byo siedlisko sza-

tana i mieszkanie wszelkiego ducha nieczystego." Ale hrabia

Adolf rozgniewawszy si, e to stao si bez jego wiedzy, ci-

gn caoroczn dziesicin, jaka nowemu biskupowi przypadaa,

nie pozostawiwszy z niej ani czstki. A gdy Wicelin upomnia

si o zwrócenie mu nalenoci, hrabia zauway, e biskup nie

otrzyma od niego inwestytury. Wicelin uda si o rad do bi-

skupa, lecz kapitua bremeska uznaa, e zaszczyt udzielania in-

•2) Helmold, I, 66.

i») Helmold, I, 67.

") Helmold, I, 68.

'") Wyej, g 6i, s. 510.
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westytury jedynemu cesarzowi naley sie. Usuchawszy rady

bremeskich kapanów Wicelin cierpia wiele od irabiego przy-

kroci, jednak nie przestawa peni swyci obowizków, powi-

ca kocioy, zwiedzi Aldenburg, mieszkacy którego poganie

oddawali cze bóstwu „Prowe", a flaminem ich by Mik, ksi
za kraju nazywa sie Rochel, pochodzi z rodu Kruka, bawo-

chwalca i „wielki rozbójnik morski." Upomina pobony Wi-

celin Sowian, aby si nawrócili, lecz niewiele z nich chrzecia-

stwo przyjo, a na budow kocioa musia da wasne pieni-

dze cielom. Koció stan w miejscu, gdzie okoliczna ludno

co niedziel na targi zwykle si schodzia.**') Odarty przez hra-

biego Adolfa z dochodów, Wicelin uda si do Luneburga i pro-

si ksicia Henryka Lwa o askawe wzgldy dla swego biskup-

stwa, lecz ksi przypominajc, e cesarz ustpi mu prawo

stanowienia biskupów w ziemi sowiaskij,*') obojtnie przyj

Wicelina i dopiero wtedy, gdy stosownie do yczenia ksicia,

biskup zgodzi si przyj pastora z rk jego, ksi sta si

dla niego askawszym, da mu wie Boowo, z nalec do niej

Dulkanic i prosi hrabiego, by na to nadanie przyzwolenia swe-

go udzieli. Wtedy hrabia, speniajc wol ksicia, ustpi jesz-

cze biskupowi poow dziesiciny, „nie z obowizku, lecz z jego

ku biskupowi szacunku, owiadczajc przytem, e sprawy bisku-

pie jeszcze nie s urzdzone."

Wybierajc si z wojskiem do Bawaryi, dla odzyskania

ksistwa, którem wada Henryk, brat króla Konrada III, ksi
Henryk Lew poruczy hrabiemu Adolfowi stra ziemi sowia-

skiej i Nordalbingów (w pocztku roku 1150). Hrabia, nad-

skakujc w usugach ksinie Klemencyi, onie Henryka Lwa,

w Luneburgu, uzyska wysokie powaanie, a rada jego prze-

<8) Helmold, I, 69.

*') Chro. Montis Sereni. ad a. 1159. Heiiricus dux propter christianitatis

religonem propagandam episcopos constituendi in Sclaviam et investiendi potestatem

ab imperatore accepit. Hoffmann, Ser. rer. lus. IV, 42.
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wyszaa nad inne. Z tego powodu ksita sowiascy i królo-

wie duscy, domowemi wojnami Zijeci, na wycigi starali sie

uj sobie hrabiego Adolfa.''')

§ 04.

Polska i Czechy podczas upadku Sowian Zaodrza-
skich 1139—1171.

I. Stan Polski i Czech po mierci Bolesawa Krzywoustego (f 1138)

i Sobiesawa II (t 1140). Wyprawa Niemców z Czechami do Polski

r. 1146. Zamachy Albrechta Niedwiedzia.

Jednoczesne prawie zejcie ze wiata Bolesawa Krzywo-

ustego i Sobiesawa II ^) podao powód do rozruciów^ i osabienia

wadzy monarchicznej w Polsce i Czecliach. W obu pastwach

liczni ksita dzielnicowi, w poczeniu z wyszem duchowie-

stwem i monowadztwem, usiowali wadze monarchiczn ogra-

niczy na wasn korzy. W Czechach, po Sobiesawie II, wy-

brany na ksicia Wadysaw II, z pomoc cesarza Konrada III

odzyska wadze (1142), powypedza (r. 1143) zbuntowanych prze-

ciw niemu ksit morawskich: Ottona oomunieckiego, Wraty-

sawa brneskiego, Konrada znojemskiego i tym sposobem je-

dno pastwa utrzyma.-) W Polsce przeciwnie. Wielki ksi
Wadysaw II, spotkawszy w dzielnicach maoletnich braci swych:

Bolesawa Kdzierzawego, Mieszka i Henryka stanowczy opór

ze strony duchowiestwa i monowadzców, pobity najprzód nad

Pilic, potem pod Poznaniem, wyklty przez arcybiskupa po-

znaskiego Jakóba ze nina, pozbawiony pomocy od magnatów

krakowskich i lskich, ustpi z kraju, 3) spodziewajc si zna-

«8) Helmold, I, 70.

1) Bolesaw Krzywousty umar 28 Padziernika rolui 1138, (Wyej § 62,

przyp. 39). Solesaw II umar w r. 1140.

-) O zaburzeniu w Czecliacli pod przewodnictwem Naczercda w r. 1140

i 1 142 porów, w niniejszej pracy T. II, s. 507— 51;.

«J
Rok wygnania z Polski Wadysawa II nie jest nam znany.
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le pomoc u cesarza Konrada III. Nadzieja jego nie bya pon-

n, bo jeli cesarz udzieli pomocy WadysaAvo\vi czeskiemu

i uj si za obcym sobie tuaczem, synem Kolomana wgier-

skiego Borysem, to jake nie miaby si uj za ksiciem pol-

skim, oenionym z Agnieszk, córk margrafa austryackiego

Leopolda, a siostr przyrodni cesarza Konrada III? Wreszcie

polityka cesarska, chtnie korzystajc z zaburze w Sowia-
szczynie, nigdy nie opuszczaa zrcznoci do interwencyi na ko-

rzy tego z ksit, który wydawa si bardziej powolnym za-

miarom niemieckim. Za pomoc podobnej polit3^ki cesarze od

pocztku XI w. trzymali w liodowniczej zalenoci ksit cze-

skich i zmuszali ich sta cigle przy Niemcach, na szkod So-

wiaszczyzny. Niezgoda pomidzy synami Krzywoustego poda-

waa doskona zrczno do zastosowania takieje polityki wzgl-

dem Polski. Przywrócenie Wadysawa II na tron krakowski

i uczynienie go jeli nie hodownikiem, to przynajmniej zalenym

od pewnych zobowiza wzgldem cesarza, mogo przynie zna-

czn korzy pastwu Niemieckiemu i samemu cesarzowi, który

zawsze móg z pomoc dzielnicowych ksit utrzyma wielkiego

ksicia polskiego w powolnoci sobie, podobnie jak to cesarze

zwyczajnie w Czechach czynili, trzymajc w cigej obawie ksi-

t czeskich przez ich wspózawodników,^) a nakoniec doszli

do tego, e ci ksita na zawoanie cesarzy szli na wyprawy

przeciw wszelkim nieprzyjacioom cesarskim: Polakom, Wgrom,
Wochom, Niemcom, niejednokrotnie wbrew yczeniu i interesom

narodu czeskiego.

Na Wielkanoc dnia 31 Marca r. 1146 ksi polski Wa-
dysaw II, zjawiwszy si na dworze szwagra swego Konrada III

w zamku Kaynie pod Altenburgiem, baga go o pomoc. Kon-

rad nie waha si w tej sprawie, lecz mier ony jego Gertrudy

*! Porów, wyej o Jaromirze i Oldrzyku (s. 383—385), o zatargach w kocu
XI i w pocztku XII w. midzy Borzywojem II a Oldrzykiem brneskim i wi-
topekiem olomunieckim (s. 491—403) wreszcie wyniesienie na tron Wadysawa II,

z pomoc Koniada III (s. 588J.
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i zamieszki w Niemczech przeszkadzay mu kilka miesicy uj
sie za pokrzywdzonego Wadysawa. Dopiero w Sierpniu (ro-

ku 1
1 46), Konrad, w towarzystwie ksicia czeskiego Wadysa-

wa II, przedsiwzi wyprawe^do Polski, lecz spotkawszy na po-

granicy lska z Niemcami mocno obwarowane zamki i obronne

zasieki, przeby które bez znacznej straty ludzi niepodobie-

stwem byo, a przy tem obawiajc si, aby jesienne soty nie

sprowadziy chorób w wojsku i klski, podobnój do doznanej

przez Henryka V pod Wrocawiem (roku 1109), cofn si po-

mimo gorcej chci przywrócenia do wadzy ksicia polskie-

go.^) Przypade po tem nowe zamieszki w Niemczech i w Rzy-

mie, tudzie wyprawa do Ziemi witej, pochony cakiem uwa-

g Konrada. Odoywszy wic spraw ksicia polskiego na pó-

niej, Konrad III na czele krzyowców wyprawi si na wschód

w towarzystwie ksit czeskiego Wadysawa II i polskiego

take Wadysawa II.**) Ostatni nie majc nic ju do stracenia,

wola w witej walce doby „ora stpionego w^ wojnach do-

mowych, nili marnie i gnunie bezczynnie na zamku alten-

burgskim, gdzie on i dzieci zostawi." ')

Równoczenie z wypraw krzyow na wschód, odbya si,

jak wzmiankowalimy wyej (§ 63), taka wyprawa przeciw So-

wianom zaodrzaskim, w której uczestnictwo ksita czescy

i polscy przyjli, z rónych wszake pobudek. Bo gdy ksita
czescy, raczej moraw^scy Otton, Wratyslaw i witopek, nie

majc adnych powodów do posikowania Niemców, ani intere-

sów wasnego kraju, szli z biskupem oomunieckim Zdzikiem na

Pomorze i „pod pozorem szerzenia chrzeciastwa, pomagali

Niemcom gubi braci swych Sowian," ^) ksita polscy, wobec

*) Smolka, Mieszko Stary, 240—248.

*) Johan. Cinnamus. Epilome rerum, II, cap 18 powiada, e midzy krzy-

?.owcami, którzy do Nicei przybyli, znajdywali sie wLidzca Czechów, podniesiony

przez Konrada do godnoci królewskiej, tudzie wladzca Polaków {kiyoi) narodu

scytyjskiego.

') Smolka, 252.

*j Tomek, Dejiny, 107.
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nadcigajcej z zachodu burzy, która miaa o granice polskie

uderzy, nie mogli zosta bezczynnie. Nie tajno im byo, e pod

pozorem szerzenia chrzeciastwa Niemcy zamierzali rozszarpa

ziemie Sowian zaodrzaskich, a nawet pod sw wadze zagar-

n przed-odrzaskie Pomorze, wadzca którego Ratibor, korzy-

jc z rozterek pomidzy synami Krzywoustego, wyamywa si

z pod zwierzclinictwa polskiego. Uprzedzi wic zamiary Niem-

ców i osabi szkodliwe z tycli zamiarów skutki dla Polski stao

si koniecznoci. Dla tego ksitom polskim wypadao po-
czonemi siami wszystkicli dzielnic ruszy za Odr, ale z synów

Krzywoustego jeden tylko Mieszko, najbardziej zainteresowany

w tej sprawde, albowiem granice wdelkopolskici jego posiadoci

przytykay do krajów, po którycli toczy si najazd krzyowców,

zrozumia donioso wspóczesnych wypadków i z powan si
20,000 wojów za Odr ruszy. Brat za jego, ksi krakowski

Bolesaw Kdzierzawy, jakby nie pojmujc o co rzecz idzie,

podj przeciw Prusom wypraw, któr mona byo na póniej

odoy.
Tymczasem bawicy w Niemczech wygnacy, Wadysaw II

i ona jego Agnieszka, nie przestawali dobija si powtórzenia

na ich korzy wyprawy do Polski. Wprawdzie cesarz Kon-

rad IIL odjedajc na w'schód (r. 1147), nie móg osobicie za-

graa Polsce, ale na czas nieobecnoci jego, rzdy pastwa po-

ruczy on synowi swemu, królowi Henrykowi, który ywo in-

teresowa si losem ciotki swej Agnieszki. Oprócz tego w obozie

krzyowców nad ab znajdywali si krew^ni Agnieszki, Albrecht

Niedwied margraf pónocny i Henryk Lew ksi saski, któ-

rzy, przy pewnych okolicznociach, mogli byli co i na korzy
wygnaców przedsiwzi. Interesy wic ksit polskich pobu-

dzay ich nie stawi przeszkód panom niemieckim, zwaszcza

Albrechtowi Niedwiedziowi, a naw^et wej z nim w blisze sto-

sunki, które si na póniej przyda mogy. Co robi Mieszko,

stojc nad Odr z powan si, — dzieje o tern milcz. Nie

znajdujemy go ani przy obleniu twierdz Dbina i Dymina, ani
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pod Szczecinem; sowem bierne zachowanie sie jego podczas

wyprawy krzyowej przeciw Sowianom, kae domyla si, e
mu gównie szo o nietykalno granic posiadoci jego, a przy-

tem i o zblienie sie z ksitami niemieckimi w celu zapewnie-

nia sobie przyjani icli, a zwaszcza Albreclita Niedwiedzia, pod-

boje którego ku granicom polskim zmierzay. Z swojj strony

Albrecit, pragnc opanowa spadek po bezdzietnym ksiciu bra-

niborskim Przybysawie, przez Niemców królem Henrykiem zwa-

nym, stara si o wzgldy ksit polskicli, aby mu w dopiciu

zamiarów nie przeszkadzali. Interesy dynastyczne obu stron day

si pogodzi przez zwizek maeski syna Albrechtowego Ottona

z siostr ksit polskich. Ugoda stana zapewno ju podczas

wyprawy krzyowej, albowiem we trzy miesice póniej, zim,

w^ród tgich mrozów^ Fryderyk arcybiskup magdeburgski i Al-

brecht Niedv.ed z innymi ksitami i rycerzami saskimi przy-

byli do Kruszwicy, gdzie z ksitami polskimi Bolesawem K-
dzierzawym i Mieszkiem na Trzy Króle (6 Stycznia) roku 1148

zawarli sojusz,^) a na utwierdzenie przyjani dziesicioletnia sio-

stra ksit polskich Judyta'*') oddan zostaa za on Otto-

nowi, synowi Niedwiedzia. Skutki tego nieszczsnego przymie-

rza ogromnym ciarem zwaliy si na Sowian zaodrzaskich.

2. Zabiegi Albrechta Niedwiedzia o zdobycze w Sowiaszczynie.

Opanowanie Brandenburga (1151). Jaksa kopanicki odbiera Brandenburg

(1156). Albrecht wypdza go (1157) i zakada Mark Brandenburgsk.

Zowiwszy ksit polskich w sida polityki swej. Albrecht

Niedwied usiowa sojusz zawarty z nimi wyzyska na korzy

rozpocztych przez niego midzy alp a Odr podbojów. Po-

3) Chr. Mont. Sereni. a. I148; Annal. Magdeburg, a. 1148. M. G. XVI, 190.

1*') róda polskie nie wzmiankuj imienia ksiny tej, ale ze róde nie-

mieckich wiadomo, e ona Ottona, syna Albrechta Niedwiedzia, zwala sie Judyt,

mylnie przez dawniejszych pisarzy niemieckich za córk Mieszka Starego poczytana.

Porów. Raumer. Regesta, N. 1438 pod r. 1178.
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siada on ju od r. 1136 podarowan maoletniemu synowi jego

Ottonowi przez Icsicia Przybysawa oliolic Sucie,^') upieyl

ziemie lutycl<ie w r. 1137 i 1147, wada dolnemi uycami, ury-

wa, gdzie móg, po Icawaku ziemi sowiask, ale najbardziej

ciodzio mu o Branibor, stolice caej nadhobolskiej krainy. By
on pewnym, e po mierci Przybysawa gród ten dostanie sie

mu, bo mia w nim wiernego przyjaciela w onie Przybysawa

Petrusie i e spokrewnieni z nim ksita polscy nie postawi

mu przeszlcody do dopicia zamiaru. Nie tajno mu take byo,

e cesarz Konrad III, nie zraziwszy si niepomyln do Polski

wypraw w r. 1146, nie zaniedba przy pierwszej zrcznoci po-

prze wygnaca polskiego Wadysawa II, clioby dla tego tyl-

Ico, aby siostr sw Agnieszk od tuactwa uwolni. Ale nie-

tylko cesarz, lecz i syn jego Henryk, troszczc si o los Agnieszki,

uprasza papiea Eugeniusza III, aby wpyn na duciowiestwo

polskie w celu przywrócenia Wadysawa II do wadzy.^-) Dla

Albrechta nie mogo to by przyjemnem, bo w razie przywróce-

nia na tron polski Wadysa\va, na cóby si przydao spokre-

wnienie z ksitami polskimi? Tymczasem legat papie,"ki kar-

dyna Gwido, przybywszy do Polski, zada, aby Icsita polscy

wygnanemu bratu tron przywrócili, a gdy duciowiestwo pol-

skie opór mu postawio, Gwido rzuci na przeciwników Wady-
sawa II kltw, kraj interdyktem obciy, zabroni odbywania

naboestwa, obrzdów lubnych, pogrzebowych i w gniewie

Polsk opuci.^^) Papie zgromi duchowiestwo polskie za nie-

uznanie rzuconej przez Gwidona kltwy na ksit polskich. ^^)

Sprawa rozjtrzya si: wygrana moga przechyli si na stron

Wadysawa II i Agnieszki, a w takim razie kombinacyje poli-

11) -Wyej § 62, przyp. 34, s. 565.

1") List Eugeniusza III, I Kwietnia r. u 48 do króla Henrykn, syna Kon-
rada III. M. P. II, s. 12.

1") List Gwidona do Konrada III w Styczniu r. ,1150. M. P. II, s. 17.

iij List Eugeniusza III 23 Stycznia r. 11 50 do duchowiestwa polskiego.

M. P. U, 17.

Tom m. 7 8
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tyczne margrafa Albrechta, osnute na spokrewnieniu si z ksi-

tami polskimi, w niweczby sie obróci mogy. Niespodziewana

mier Agnieszki 25 Stycznia r. 1150,'-^) i cesarza Konrada III

15 Lutego r. 1152, nasuny przemylnemu margrafowi cakiem

nowe kombinacyje. Gdy bowiem nastpca Konrada Fryderyk I

Barbarossa, przychyliwszy sie do dania Wadysawa II, za-

mierza, w widol-cach polityki swej, popiera spraw ksicia pol-

skiego, w razie koniecznoci nawet orem, margraf Albrecht,

zaniepokoiwszy si mocno, postanowi uowi w sida swe Wa-
dysawa II przez zwizek maeski. Postara, si wic o wyda-

nie córki swej za wdowca Wadysawa i tern zapewni sobie

ze strony Polski powolno w kadym razie, bo syn jego Otton

by ju szwagrem ksit polskich: Bgjesawa Kdzierzawego

i Mieszka, a w razie przywrócenia do wadzy Wadysawa II,

miaby zicia na tronie polskim,^")

Wród tych okolicznoci przypad zgon ksicia branibor-

skiego Przybysawa (okoo r. 1151).^') ona jego, trzy dni ukry-

wajc mier ksicia, wezwaa margrafa Albrechta, aby do Bra-

nibora popieszy. ^"^) Kiedy i jakim sposobem opanowa on gród

i wadz — nie wiadomo, ale utwierdzenie si jego w stolicy nad-

hobolskich Sowian mocno poruszyo nietylko okoliczne ludy so-

^•>) Mosbach, Piotr syn Wlodzimirza, s. 132, przyp, 93.

1*5) Smolka, Mieszko Stary, 267.

') Annal. Palidenses, ad a. 1150. Henricus de Brandenburg obiit, cujus

heres factus est marchio Adelbertus. Pertz, M, G. XVI, 85. — Chro, Lunebur.

Eccardi, ad a. 1149 vel 1 150: TempQribus Episcopi Ewigern (Wigeri brandenburg.

ep.) fuit in Brandenburg quidam rex, qui slavice dicebatur Pribislaus, sed post con-

versionem accepo baptismo Henricus appellatus est, qui neque filios neque filias habuit,

Marchionem, principem videlicet Ursum, in filii adoptionem optavit et in heredem sui

principatus instituit. W kadym razie mier Przybysawa przypada nie wczeniej,

jak w r. 1 150, a wedug niekrórych w r. 1151. Porów. Raunrier, Regesta, N. 1001,

pod rokiem 1141.

18) Demum idem princcps (Henricus) consecutus senio moritur et in Branden-

burg honorifice sepelitur. Uxor vero sua Petrussa prudenter agens viri corpus in-

humatum per triduum occultavit, mallens principatum (favere) Theotonicis cristianis

tradere, quam cultoribus ydolorum. Nunciavit igitur Alberto, ut veniat et principa-

tum Brandcnburgensem assumat. J'ulkawa. Chr. Raumer Regesta, N. looi.
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wiaskie, lecz i ssiedniego margrafa misznieskiego Konrada

z Wettina i ksicia saskiego Henryka Lwa, z którymi wojowni-

czego ducha Albrecht bi si przy lada okolicznoci. Sowianie

porozumiewali si do wspólnej przeciw wdziercy obrony. Na

czele ich stan siostrzeniec nieboszczyka Przybyslawa ksi ko-

panicki Jaksa, poganin, oburzony postpkiem wuja i ony jego.

Gromadzc potajemnie wojowników^, Jaksa pienidzmi robi so-

bie stronników midzy Sowianami i Sasami, którym margraf

Albrecht powierzy stra Brandenburga, a gdy zdrada w zaodze

dojrzaa, rzuci si z wielkiem wojskiem ,.polskiem" i gród ten

zdoby.'-*) Przeraony tym wypadkiem margraf ciga ze wszd

wojowników, lecz siy jego za mae byy, aby si móg odway
samemu rzuci si na Brandenburg. Musia wic oczekiwa na

posiki innych panów niemieckich, którzy doskonale pojmywali,

e dla wzmocnienia potgi ojczyzny ich, wypadao utrwali zdo-

bycze swe na_ gruzach Sowiaszczyzny zaodrzaskiej. Popie-

szyli wic arcybiskup magdeburgski Wichman, róni ksita
i panowie sascy z dostarczeniem posików wojennych magrafowi,

a to tem bardziej, e w obec gotujcej si w tyme czasie wy-

prawy cesarza Fryderyka I do Polski, wypadao koniecznie wyp-

dzi Jaks z Brandenburga, aby mie swobodn drog do Pol-

ski. Z poczonemi siami niemieckiemi ruszy Albrecht pod

Brandenburg, obieg go z trzech stron na ldzie, a z czwartej na

korabiach po rozlewach r. Hoboli,-") lecz Jaksa ustpi nie chcia,

'») Wedug Pulkawy: Ouod audiens Jacze dux Poloniae, avunculus regis

(Henrici) valido exercitu congregato castrum Brandemburg, cujus jam possessionem

Albertus tenuit et, expulsis inde ydolatris, viris commiserat bellicosis Slavis paiiter

et Saxonibus custodiendani, custodibus mercede corruptis obtinuit. Raumer, Re-

gesta, N. 1247. Ale wedug dawniejszej kroniki brandenburgskiej : verum tempore

brevi elapso, inhabitantibus urbem pecunia corruptis, proditani

ab ais (Jaczonis) nocturno silentio cum magno exercitu Polonorum... intravit. For-

schungen zur Deutschen Geschichte. 1877. T. 17, s. 515.

20) Albertus vero Ursus AVichmanni Magdeburgensis arcliiepiscopi et nobi-

lium aliorum fretus auxilio hujusmodi castrum vallans in tribus locis recuperarit, hoc

anno vide1icct 1157, 3 Idus Junii. Pulkawa. Chro. Forschungen. 17. s. 515.

38*
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albowiem gotujca si wojna Niemców z Polska, podawaa na-

dziej na pomoc ze strony Polski, skoro si tylko kroki nie-

przyjacielskie rozpoczn. Toczce si jednak midzy Frydery-

kiem I a ksitami polskimi ukady oddalay rozpoczcie kroków

nieprzyjacielskich, a tymczasem Niemcy usilnie do Brandenburga

szturmowali na ldzie i na wodach, ponoszc wielkie straty w lu-

dziach, tak, e nawet graf Werner poleg.-') Po dugim nare-

szcie oporze Jaksa zmuszony zosta ustpi, a Niemcy opanowali

gród II Czerwca r. 1157.--) W tyme czasie arcybiskup Wich-

man gromi Sowian w okolicy Jutroboga,-'^) co wskazuje, e wy-

padki w Braniborze poruszyy nietylko Lutyków, lecz i Serbów

do powstania. Pogrom powstaców zapewnia Niemcom swo-

bod posuwania si na wschód. Albrecht Niedwied, posiada-

jc Brandenburg, mieni si by wadzc okolicznych krajów,

ale mu na przeszkodzie stawa arcybiskup Wichman, który nie

szczdzi zabiegów, aby si jemu Brandenburg dosta.-'*) Gotu-

jca si przeciw Polsce wyprawa zniewolia obu przeciwników

zadowolni si tem, co faktycznie posiadali. Od tego czasu Al-

brecht tytuuje si stale margrafem brandenburgskim,--^) a zao-

gi) Annonym. Saxo. a. 1157. Marchio Albertus Brandenborch a Slavis ob-

tinuit ibiue comes Yernerus de Osterborch cum plurimis in uandam navi sub

gladio Yitam finivit. Chr. Mont. Sereni. a. 11 57. Brandenburg a Wichmanno ar-

chiepiscopo et Saxonbus obsidetur et capitur, ubi occisus est Wernherus comes ju-

nior de Weltheim. Podobnie Annales Palidenses a. 1157, w Pertza M. G. XVI, 90.

Inne róda w Raumera Regestach N. 1250.

22) Wedug dawnj kroniki brandenburgskiej: Anno igitur 1 158, 3 Idus

lunii predictus marchio urbem Brandenburg victoriosissime recepit. Forschungen

zur Deutschen Gesch. Tom 17, s. 516. Rok 1158 podany mylnie zamiast r. I157,

jak w powyiszym 21 przypisku objaniono.

^^j Chro, pictur. Bothonis: Bischopp Wichman de betwangk dat lant to

Julterbock und sattede dar Bure unde he makede se tinshaftich dem Dome. Rau-

mer, Regesta, ad an. 1 157, N. 125 1.

'*) Chro, pictur. Bothon. Porów. i\Iulverstedt. Regesta arch. magdeb. ad

an. 1 157, N. 1355.

2') Ju w r. 1 151 Albrecht Niedwied tytuowa si: Adelbertus Maregra-

vius de Brandenburch (Raumer, N. 1163), zapewno wnet po mierci ksicia Przy-

byslawa,
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ona przez niego marka staje si wojenna kolonija niemiecka,

w celu z góry wytknitego wyniszczenia Sowian midzy aba
a Odr.

Có si stao z Jaksa? Dzieje o tern milcz, ale, wedug za-

chowujcego si nad r. Hobol podania, ostatni ksi miejsco-

wy sowiaski, walczc z Albrecitem Niedwiedziem, przegra

bitw pod Spandowem. Nie jest wic nieprawdopodobnem przy-

puszczenie, e Jaksa ustpujc z Branibora, cigany i pobity

przez margrafa nad Hobol, znalaz si w krytycznem pooeniu,

bdc do tej rzeki przypartym. Wtedy, wedug podania, zwy-

ciony ksi lubowa Bogu przyj chrzest, jeeli uratuje

si od wrogów. Rzuci si wic w nurty Hoboli, a dostawszy

si pomylnie na przeciwny brzeg tej rzeki, dzikowa Bogu

chrzeciaskiemu za ocalenie, którego nie poday mu staroy-

tne bogi. e przytoczone podanie nie jest bezzasadne, wska-

zuj to monety z napisem laczo de Copnic, albo Jakza Kopnik,

midzy któremi znajduj si i takie, na których Jaksa wyobra-

ony z krzyem w rku, co oznacza nawrócenie si jego.-")

Niektórzy dziejopisowie mniemaj, e Jaksa, stawszy si chrze-

cianinem, uda si do Polski i tam pozosta.-') Bd co bd

20) Kloden, Uber die Entstehung Berlin u. Kolln, s. 149.

-'') Dzieje Jaksy kopanickiego podaj fragmenty czeskiego kronikarza Pul-

ka.vy z XIV w., który, wedug nowszych poszukiwa, korzysta z dawniejszej kro-

niki brandenburgskiej, skoczonej r. 1267, a najpóniej r. 1278. (Forscliungen zur

Deutsclien Gescli. T. 17, r. 1877, s. 519). — Jak wedug Pulkawy, tak i wedug
kroniki brandenburgskiej laczo by avunculus regis Henrici, a poniewa w rednio-

wiekowej acinie avunculus oznacza nie wuja lecz siostrzeca, zatem Jaksa by sio-

strzecem Przybysawa, ochrzczonego imieniem Henryka.

W roku 1802 Jerzy. Samuel Bandkie (w Histor-criti- Analecten 230—234

j

twierdzi, e synny w dziejach polskich Jaksa z Miechowa, ksi serbski, zi sa-

wnego Piotra Dunina, towarzysz ksicia Henryka sandomirskiego w wyprawie do

Ziemi ., by tym samym Jaksa, który Brandenburg zdoby. — Rozwaajc myl t
Rab, w dziele: Historische Forscliungen v. Martin Friderik Rab, 1856, twierdzi,

e laczo von Kopnik, Eroberer der Feste Brandenburg, keine Slawenhaiiptling der

Mark Brandenburg, sondern ein polnischer Heerfiihrer, uprzedzajc wypraw cesa-

rza Fryderyka I do Polski, uchwalon w pocztku Kwietnia (r. 1157) na sejmie

w Wormsie, opanowa Branibor, bdc kasztelanem kopanickim, wnet po powrocie
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d/ier/awa jego Kopiinica z okolica nie prdko dostaa sie w rce

niemieckie, poniewa zabory Albrechta Niedwiedzia sigay nie

dalej, jak tylko do Berlina.-**)

3. Niesworno ksit czeskich wywouje wmieszanie si Fryderyka I

w ich sprawy. Zatargi ksit niemieckich o Bawaryj. Podniesienie

Austryi na ksistwo dziedziczne (1156). Przymierze Czechów z Niemcami

przeciw Polsce. Wyprawa do Polski (1157). Pokój kryszkowski.

Kiedy ksiae czeski Wadysaw II odbywa z cesarzem

Konradem III wypraw do Ziemi . (r. 1147), Czecliami rzdzi

brat jego Dypold, przeciw któremu powsta syn nieboszczyka So-

z podróy do Ziemi ., odbytej w i. 1156, i e on w Kopanicy nad r. Obr w Wiel-

kopolsce w powiecie Babimostskim, kaza bi brakteaty, majce na okoo napis:

laczo de Copnik i t. d. Czuwajc na pograniczu Polski jako kasztelan laczo pierw-

szy da haso do 'joju i tern si tómaczy okoliczno ta, e Albrecht po odebraniu

Brandenburga nie prowadzi z nim wojny, któr musiaby koniecznie prowadzi, je-

liby laczo byt udzielnym ksiciem. — Po ogoszeniu pracy Rabego, Fidicin ju
w r. 1157, podobnie jak wczeniej, bo jeszcze w r. 1139, Klóden utrzymywa, e
zdobywca Brandenburga, siostrzeniec Przybysawa laczo by ein slawischer pom-

merscher Haiiptling. (Territorien d. Mark Brandenburg. T. I, s. i). Z ojczystych

pisarzy Bartoszewicz w Historyi Pierw. Pol. T. IV, s. 214—215 i August Mosbach

w pracy Piotr syn Wodzimirza, 1865, s. 129, zauwaywszy nietrafno pogldu Ka-

bego o kasztelanii w Kopanicy, gdzie nigdy nic podobnego nie byo, susznie wy-

rzekli, e nie widz powodów, dla którychby Jaksa z Miechowa mia by t sam
osoba co laczo de Copnic. Przytem Bartoszewicz wyrazi przekonanie, e laczo,

uprzedzajc wypraw cesarsk do Polski, uderzy na Brandenburg. — Nakoniec pro-

fesor Piekosiski, w Rozprawach wydziau historyczno-filozoficznego Akademii Umie-

jtnoci r. 1883, T. XVI, s. 72—74, twierdzi, e Jaksa, dynasta zaodrzaski, szuka

w Polsce schronienia i jest tym samym Jaksa, który si oeni z córk Piotra Wo-
stowicza i umar w r. 1176.

Rozwaajc przytoczone zdanie badaczy, moemy doda: Jaczo albo Jaksa

pochodzi od imienia Jakób, na co dowody przedstawi Mosbach (Piotr syn "Wo-

dzimirza, s. 129); by on ksiciem kopanickim, lecz nie tej Kopanicy, któr wyna-

laz Rab, o 22 mile od Berlina pooon, ale Kopanicy nad Sprewj. prawie pod

samym Berlinem lecj i dzi Kópnik zwanej. Ta Kopanica na pograniczu dwóch

margrafstw Brandenburgskiego i Wschodniego (uyc) dugi czas bya przedmiotem

zatargów midzy margrafami. W r. 1240 na zjedzie w Budyszynie arcybiskup ma-

gdeburgski Willibrand da przywrócenia mu Kopanicy i Chudowiny (Kopnik

i Mittenwalde), ale miasta te przy Brandenburgu zostay i dugo jeszcze potem byy

przedmiotem zaartych sporów. (Scheltz^ Gesch. d. Lausitz, s. 156).

2*) Granice polskie na zachód od Odry a do poowy XIII w. obejmoway

ziemi Lubuszsk, której terytoryja szerzya si a do brzegów dolnej Sprewi, pru-
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biesawa I, take Sobiesaw, zamierzajc opanowa wadze ksi-

c. Scliwytany jednak i do wiezienia wtrcony, Sobiesaw

dopiero po upywie dwóci lat zdoa umkn do Niemiec (ro-

ku 1150).-'-^) Póniej brat jego Oldrzyk, tudzie Spitygniew Bo-

rzywojowic take do Niemiec zemkneli. Przyjci uprzejmie na

dworze cesarza Fryderyka I (1154), ksita czescy bagali go

o pomoc; Oldrzyk obiecywa mu liod, znaczn summ pieni-

n, a nawet Czechy do cesarstwa wcieli, byle pomoc od niego

uzyska. Majc na swym dworze, oprócz wygnaca polskiego

Wadysawa II, jeszcze i ksit czeskich, Fryderyk I móg
swobodnie tworzy rozmaite kombinacye do panowania w So-

wiaszczynie. Pragnc nad caym wiatem panowa ambitny

cesarz nie yczy z rk swych wypuci zdobyczy, które sami

ksita sowiascy, z ujm wasnego honoru, bagalnie mu ofia-

rowali. Ale eby rozpocz dawno zamierzon wypraw do Pol-

ski i uj si za ksit czeskich, cesarzowi wypadao zaatwi

wprzód niemniej wane sprawy woskie i zamieszki w Niem-

czech, zwaszcza zatargi ksicia saskiego Henryka Lwa z mar-

grafem austryackim Henrykiem Jasomirgottem o ksistwo Ba-

warskie,

Wiadomo, e cesarz Konrad III, obawiajc si wzrastajcej

potgi naczelnika Gwelfów, Henryka Pysznego, z rodu ksit
bawarskich, uwaa za rzecz niesuszn, aby jaki ksi dwoma

ksistwami wada-"^) i dla tego ksistwo Saskie chcia odda

margrafowi Albrechtowi Niedwiedziowi,'^^) lecz gdy Henryk Py-

szny si ora i wpywem na dworze cesarskim utrzyma si

przy ksistwie Saskiem, Konrad III odj mu ksistwo Bawar-

wie pod sam Kopanic, ale do posiadoci Jaksy nie dotykaa, albowiem od ksi-

stwa Kopanickiego, inaczj ziemi Teltowskiej oddzielay j: na pónocnym brzegu

Sprewi ziemia Barnimska, a na poudniowym uyce. Porów, map do r. 1150— 1250

w dziele Klodena Uber die Entstehung Berlin und Kolln.

29) Yincentii Annal. a. 1150. Pertz, M. G. XVII, 664.

^'0) Helmold, I, 54.

") Wyej § 62, s. 568.
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skie i takowe podarowa szwagrowi swemu margrafowi Henry-

kowi Jasomirgottowi. Syn Henryka Pysznego {f 1139), Hen-

ryk Lew, odziedziczywszy po ojcu ksistwo Saskie i po kdzieli

ksistwo Bawarskie, rozpocz z Jasomirgottem spór i wojn

o ksistwo ostatnie, Ztd wyniky zaburzenia i wyprawa wo-

jenna Henryka Lwa do Bawaryi r, 1150.''-) Krewny i przyjaciel

jego Fryderyk I Barbarossa, wstpiwszy na tron r. 1152, z ca-

ej duszy pragn spraw o Bawaryje rozstrzygn na korzy
Henryka Lwa, lecz i Henryka Jasomirgotta skrzywdzi nie y-

czy. Sprawa na kilka lat zacigna si. Nareszcie, zaatwiwszy

zwyciezko sprawy woskie, Fryderyk I zamyla ukara ksicia

czeskiego Wadysawa II, który bdc obraonym na cesarza za

protekcyj okazywan zbiegym ksitom czeskim, nie dostar-

czy mu na wypraw wosk, wedug dawnych zobowiza, stu

wojowników i sam osobicie nie przyby. Ale Wadysaw, liczc

na sojusz z szwagrem swym Henrykiem Jasomirgottem, zostaj-

cym w przyjani z Wgrami i Czechami, nie yczy upokorzy

si przed cesarzem. Z swojej strony Jasomirgott, czujc si bez-

piecznym ze strony Czech i Wgier, miao stawa w obronie

praw swych do Bawaryi. Bawicy w ówczas w Bawaryi Fry-

deryk I zbliy si z wojskiem do granic czeskich (1155). 01-

drzykowi otwieraa si zrczno dobijania sie tronu czeskiego,

lecz on zdaje si cokolwiek przed tern uciek do Polski, "•^) zosta-

jcej w nieprzyjaznych z cesarzem stosunkach. Ze wszech stron

zanosio si na wojn. Zrczny jednak" dyplomata Daniel, bi-

skup praski, który ju nie jedn spraw ksicia Wadysawa II

w Niemczech zaatwi, przedsiwzi i w tym razie odwróci

wojn. Za jego namow ksita czescy zgodziH si ukadami

burz zaegna. Ksita niemieccy take si zgodzili sprawy

swe drog pokojow zaatwi. Cesarz zgodzi si na ukady i na

porednika naznaczy krewnego swego, biskupa freizingeskiego

'2) Helmold, I, 70.

^'') Yincentii Annal. a. 1 150. Oulricus . . . in Poloniam cum suis complici-

bus fugit. Peru, M. G, XVII, 655.
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Ottona, znanego dziejopisa, ksieti za czescy i Henryk Jaso-

mirgott z swej strony na porednika wybrali biskupa Daniela.

Po przeprowadzeniu przedwstpnych ukadów, zajto sie

najprzód sprawa Henryka Lwa z Henrykiem Jasomirgottem, która

na sejmie w Regensburgu 17 Wrzenia r. 1156 zaatwiono w ten

sposób, e Bawaryja dostaa si w lenna posiado Henrykowi

Lwu, a margraf Henryk Jasomirgott, za zrzeczenie si praw

swyci do Bawaryi, uznany zosta dziedzicznym ksiciem mar-

gratstwa, powikszonego dodatkiem krainy nad r. Ania (Enns)

z tytuem ksistwa Austryckiego. Ratyfikacyja umowy odbya

si przy nastpnym ceremoniale. Stary Henryk Jasomirgott,

z rodu Babenbergów, zrzek si ksistwa Bawarskiego przez od-

danie siedmiu cliorgwi, wyobraajcych siedem bawarskich pro-

wincyi; chorgwie te wrczone zostay naczelnikowi Gwelfów,

Henrykowi Lwu, który dwie chorgwie, wyobraajce mark
Wschodni (Austryj), do której od dawna naleay dwa hrab-

stwa, zwróci. Cesarz wnet mark z dwoma hrabstwami pod-

niós do godnoci ksistwa i takowe przez zwrócenie dwóch

chorgwi nada Henrykowi Jasomirgottowi i jego onie Teodorze

z Komnenów z potomstwem. Po dopenieniu ceremonii ksi
czeski Wadysaw II dekret cesarski uroczycie ogosi. ^^) Tym
sposobem rodzina bawarska, podniesiona do godnoci dynastyi

Babenbergów, posiada oddzielne w pastwie Niemieckiem ksi-

stwo, niepodlege sdom ksit rzeszy, zupenie autonomiczne, ma-

jce otwart drog rozwija si w wielkie ciao polityczne i wpyw
swój na losy ssiednich Sowian wywiera. Odtd Wide, bio-

rc przewag nad dawniejszemi stolicami margrafów Melk i Leo-

poldsberg, staje si stolic Austryi.

Pracujc nad urzdzeniem losu szwagra swego Henryka

Jasomirgotta, Wadysaw II pracowa razem i dla siebie. Dugo

•''^) Otto Frisingen. De Gestis Friderici II, 32, fol. 38; Annal, Paliden. ad

a. 1 156; take Annal. Magdeburg. Pertz, M. G. XVII, 90 i 191; Abbat. Ursper-

gens. Chr. s. 283. Palacki, Dejiny, T, I, cz 2, s. 44; Erben, Regesta, N, 292.
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toczce sitj sekretnie iikhidy jego cesarzem wyjaniy sie do-

piero póniej, gdy Wadysaw zosta zaproszony na lub Fryde-

ryka I z Magorzata burgundzka (3 Czerwca r. 1157). Wtedy
to dyplomaci czescy, biskup Daniel i kanclerz ksicy Gerwazy,

zawarli z cesarzem tajemnie przymierze, moc którego ksi
czeski zobowizywa si stan osobicie na wypraw wosk
i polsk, co przysig stwierdzi, cesarz za przyrzek „ozdobi

go koron królewsk" i ku powikszeniu godnoci jego odda
mu Budyszyn.^^) Umow t obie strony trzymay w tajemnicy,

yczc mie wprzód rkojmi spenienia jej. Cesarz, ujm.ujc si

za bawicego u niego Spitygniewa Borzywojowica, chcia wy-

znaczeniem mu dzielnicy, los jego zapewni, Wadysaw za
rozgniewany na ksicia polskiego Bolesawa Kdzierzawego za

udzielenie przytuku Oldrzykowi, chcia doczeka si wyprawy

do Polski, aby przy tej zrcznoci niebezpieczn spraw z 01-

drzykiem zaatwi, dawny trybut polski 500 marek srebra i 30

marek zota do skarbu czeskiego windykowa, tudzie jawne za-

miary podniesienia przeciw niemu w Czechach powstania usu-

n. ^'') Powodem wic przypieszenia wyprawy do Polski nie

tyle by wygnaniec polski Wadysaw II, ile ksi czeski take

Wadysaw 11.=^')

Majc ju na usugi swe ksicia czeskiego, Fryderyk I za-

mierza jeszcze z ksicia polskiego zrobi wassala, któryby na

jego wezwanie stawi si z wojskiem, gdzie wypadnie, w intere-

sach cesarstwa. Wygnaniec Wadysaw mógby najprdzej sta

si podobnem narzdziem, ale dla tego wypadao wprzód zmusi

Bolesawa Kdzierzawego, aby starszemu bratu wadz ustpi.

Rokowania cigny si dugo. Kdzierzawy nie poddawa si

35) Yincentii Annal. ad a. 1 157. Pertz, M. G. XVII, 666. Palacki, Dejiny,

Dii I, castka 2, s, 44— 5.

•'«) Talacki, jak wyej. .^5. Dudik, Miihr. Gesch. III, 304—305.
•'") Mistrz Wincenty: At vero Wla-Jislaiis sui non immemor, quum suflicientem

sese ulciscendi non haberet facultatem, regcnti Pragitarum uteumue sibi conciliat, cu-

jus ope Rufi (Barbarossa) flammas draconis contra Boleslaum solicitat. M. P. II, 371.
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adiniom cesarskim, by moe omielony bdc mnym opo-

rem Jaksy w Braniborze, oblenie którego cigno si kilka

miesicy. Cesarz wybiera si dugo na wypraw do Polski, lecz

w pierwszej poowie r. 1157 Niemcom nie wiodo si pod Bra-

niborem. I nie wczeniej a po zdobyciu grodu tego 1 1 Czerwca

(1157),-^^) panowie niemieccy zebrawszy si na sejm w Baben-

bergu, nadzwyczaj popiesznie, bo ju i Lipca, uciwalili wypra-

w do Polski.^*') Siy niemieckie miay si zebra w Halle ju

w pocztku Sierpnia.

Posowie polscy, przybywszy do Halle przed samem rozpo-

czciem wyprawy, spodziewali si, e z pomoc przyjació mi-

dzy Niemcami odwróc wojn, ale wedug wyraenia samego

cesarza Fryderyka I „nie przywieli z sob nic takiego, coby go

od wojny mogo powstrzyma." *"j Wyruszyy wic wojska nie-

mieckie z Halle 4 Sierpnia.

W obozie cesarskim zebrali si najwysi dostojnicy pa-

stwa; arcybiskupi magdeburgski Wichman i bremeski Hart-

wig, ksi saski Henryk Lew, palatyn Otto z Witelsbachu,

margrabiowie: brandenburgski Albrecht Niedwied i uycki

Dytryci, tudzie wielu innycli panów i komesów, sowem kwiat

niemieckiego rycerstwa. Od poudnia dy na poczenie z ni-

mi Wadysaw czeski z bratem Dypoldem i morawskimi ksi-

tami. Najwysz komend nad wojskiem objwszy sam cesarz

Fryderyk rozkaza wojsku wprost do granicy polskiej dy.
Przewysza on zdolnociami wszystkici poprzedników swoich,

którzy wojowali w Polsce, ale pamita nieszczliwe ich od-

8*) Wyej w biecym § przyp. 22.

3") Fryderyk I w licie do Wibalda w Sierpniu r. 1157 pisa: post curiam

Bavenbergensem ita vicinus et paratus nobis affuisti, ut, forte a maiestate nostra

Yocatus, sine cunctatione vel dilatione ad omnes jussiones nostras explendas devotus

occureres. M. P. II, 21, Czas wzmiankowanej narady Bielowski podaje 1 Lipca

(tame s. 21). Wypada zauway, e w Bambergu odbywaa si wtedy nie narada

zwyczajna, a sejm: in sollempni curia Babenbergensi in Kai. lulii celcbrata. Obacz

dokument 4 lulii 1157 r. w Monumenta Boica, 1831, T. XXIX, s. 345.

'"J
List Fryderyka I do Wibalda w Sierpniu r. 1 157. M. P. II, s. 21.
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wroty i nie skrywa trudnoci, jakie mu przezwyciy wypa-

dao. W licie do Wibalda, opata korbejskiego, pisa on: „Pol-

ska tak jest obwarowana przyrodzeniem i sztuka, e poprzednicy

nasi 'królowie i cesarze ledwie do brzegów Odry docliodzili."

I tym razem oczekiwa trudnycli do przebycia w lasacli zasie-

ków, podziwia sztuk i rozum obrony, przyznawa si, e „tylko

pomoc boska widocznie mu przewodniczya przeby zasieki i w-
wozy." Zbliy sie nakoniec do Odry, „która opasywaa Polsk

niby waem, a wszystkicli odstraszaa gbokoci swych nur-

tów."*') Pod Gogowem Wadysaw czeski z wojskiem swem

poczy si z Niemcami i gdy ostatni waliali si rozpocz przez

Odr przepraw, Czechowie pierwsi w gb rzeki rzucili si i na

drugim brzegu stanli*-) (22 Sierpnia 1157). Za nimi Niemcy

cisnli si io odzi, a niektórzy z nich, nie mogc si doczeka

przeprawy, rzucali si z niecierpliwoci do rzeki i tonli. Polacy

z niepojtych przyczyn nie bronili przeprawy, a gdy si Niemcy

i Czesi rozleli po prawym brzegu Odry, Bolesaw Kdzierzawy,

nie wac si broni warowni Gogowa i Bytomia, kaza je spa-

li, a sam w gb kraju ustpywa. Mia on posiki ruskie, po-

dobno nawet od Prusów i Jadwingów, lecz w obec przemaga-

jcych liczb wojsk nieprzyjacielskich i znakomitego uzbrojenia

ich, niepodobiestwem byo stawi opór w otwartem polu. Zo-

stawao uciec si do taktyki Bolesawa Krzywoustego i jak on

niegdy znka wojska Henryka V (1109), tak samo i teraz pod-

jazdami, nocnemi napadami, przecinaniem podwozu ywnoci,

skrytemi zasadzkami nka nieprzyjació. Kdzierzawy rzeczy-

wicie przyj taki sposób prowadzenia wojny. Po spaleniu

twierdz nad Odr zniszczy i spali wszystko, co tylko w okolicy

byo, zostawia za sob pustyni, po której wojskom cesarskim

przechodzi wypadao. „M przebiegy", odkadajc z dnia na

dzie bitw, walczy bez wojny, nka nieprzyjació, odcina ze

') List Fryderyka I do "Wibalda w Sierpniu r. 1157. ^^- P- II> s.

-) Yinccntii Annal. ad a. 1157. Pertz, M. G. XVII, 666,
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wszech stron zasiki ywnoci i tak ku Poznaniowi ustpywa. *^)

Postpujc za nim- wojska niemieckie elazem i ogniem do re-

szty kraj niszczyy, ale brak wygód, biegunki od wody polskiej,

wreszcie zaraza, mocno szeregi nieprzyjació trzebiy.'*^) Wszake
nierówno si walczcyci stron widocznie szal zwyciztwa na

stron cesarza przechylaa. Kdzierzawy pomimo mnego oporu

i rozsdnej taktyki, nie posiada ani zdolnoci ojca swego, ani

potgi ducha wielkiego pradziada Chrobrego. Zrozumia, e nie

podoa Niemcom i Czechom, wola upokorzy si z zatajon my-

l przyj wszelkie wzgldem nieprzyjació zobowizania, aby

je potem nie speni. Taki by bowiem zwyczaj owego wieku,

niejednokrotnie przez ksit czeskich w stosunkach z cesarzem

praktykowany. Mógby wreszcie Kdzierzawy przecign woj-

n, ustpujc na Mazowsze ku granicom Litwy lub Rusi, w na-

dziei, e jeli w pocztku wojny Niemcy ju ginli od chorób

i wody, to w jesienne sloty ciko uzbrojeni rycerze po bezdro-

ach, w lesistych i podmokych miejscowociach mogli byli uledz

cakowitemu zniszczeniu, podobnie jak pod Wrocawiem r. 1109.

Ale w obozie niemieckim by wygnaniec polski Wadysaw II,

którego Niemcy, w razie zajcia Poznania lub Krakowa, pe-

wnoby przywrócili do wadzy i z nim, jako z ksiciem polskim,

traktowaliby o pokój. Tego wanie najbardziej obawia si K-
dzierzawy. Wola wic powici godno narodow i samemu

si uniy, byle obroni interes osobisty. Bd co bd on

pierwszy da pokoju. Na pojednawc wybrany zosta ksi
czeski Wadysaw II, szwagier wygnaca polskiego Wadysa-
wa, ale gdy przyszo do warunków pokoju o Wadysawie za-

pomniano. Ambitnemu cesarzowi wszystko jedno byo, kto mia

w Polsce panowa, byle hod mu skada, suy wiernie i po-

siki wojenne dostarcza. Stosownie do ówczesnego zwyczaju

*3) Mistrz Wincenty, Kronika. Bielowski, M. P. II, 371.

••*) Mistrz Wincenty we wskazanem miejscu, tudzie Naruszewicz, H. N. P.

II, pod r. 1157, XXIII.
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i yczenia cesarza ksi polski stan przed nim boso, z mie-

czem obnaonym nad gow, na znak, e ycie jego od aski ce-

sarskiej zawiso. W tak poniajcej postaci Bolesaw Kdzierza-

wy przysig przed Fryderykiem I we wsi Kryszkowie^*^) za

siebie i braci, e wygnanie Wadysawa nie miao na celu obra-

enie pastwa Niemieckiego, obowiza si stan w Magde-

burgu na Boe Narodzenie (1157), aby przed trybunaem cesar-

skim odpowiedzi na skarg brata i przyrzek, jako wierny

wassal cesarski stan na wypraw wosk,''''*) za opieszao za

i niestawienie si dla zoenia liodu, Bolesaw Kdzierzawy obo-

wiza si zapaci kary: cesarzowi 2000, ksitom niemieckim

1000 i cesarzowej 20 grzywien zota, a dworowi cesarskiemu

200 grzywien srebra.^")

Tryumfowa cesarz z upokorzenia ksicia polskiego, prze-

chwala si, e „ask bosk wtoczy jarzmo na krnbrne karki

polskie, wraca jako wielki zwycizca", uprowadzajc zakadników

polskich, danych mu w rkojmi spenienia warunków pokoju.''^)

A w Niemczech tymczasem pisarze i poeci gosili saw i wiel-

kie czyny cesarza. W gruncie rzeczy zwyciztwo jego reduko-

wao si do osobistego upokorzenia Bolesawa Kdzierzawego,

*•'') w licie do Wibalda Fryderyk I pisa : in territorio Crisgowe. — Ra-

dewik: circa partes Crisgoviae. — Dugosz: apud villam Kryszgowe. Z tego Naru-

szewicz wyrozumia, e wzmiankowanego miejsca szuka wypada w Kargowie, nie-

daleko Babimostu (w Poznaskiem), na granicy lska. Za Naruszewiczem poszli inni.

Dopiero Eoeppel, spolszczywszy acisk nazw, pisa Kryszkowo. Przezdziecki wy-

szuka a dwie wsie Kryszkowo: jedn w parani Cerkwickiej, drug w Kwileckiej,

zawsze jednak w "Wielkopolsce, ale wedug uwagi Bartoszewicza (Hist. Pier. Pol.

IV, 177) metryka tych wsi z r. 1676, do póna. Wszake jest i wczeniejsza, bo

wedug róde dziejowych XVI w., wtedy ju istniao Krziszkowo parafii Cerkwice.

(Pawiski, Polska XVI w. Wielkopolska. T. I, r. 1883, s. 9).

*") W licie Fryderyka I do Wibalda nie wzmiankuje si liczba wojów,

ale wedug Kontynuatora Komy, miao by ich 300. Pertz, M. G. IX, 164.

*') Szczegóy s wyjte z listu Fryderyka I do Wibalda. Bielowski, M. P.

II, S. 22.

^"j Wincentii Annal. ad a. 1158. Pertz, M. G. XVII, 667. Zakadników

przyprowadzono najprzód do Pragi, a potem dopiero cesarzowi dostawiono. Palacki,

Dejiny, Dii. I. castka 2, s. 46.
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który bdc „peen obudy, zawiera przymierze, obmyliwajac

zdrad." Unieniem sie uatwi on cesarzowi wycofanie sie z prze-

trudnej wyprawy, zagraajcej w dalszym jej cigu klesl< od cho-

rób i godu. A gdy cesarz opuci Polsk, Bolesaw warunków

pokoju speni nie myla: do Magdeburga nie pojecha, posi-

ków na mediolask wypraw nie dostarczy, do ulegoci cesa-

rzowi nie przyznawa si/'^) pozosta takim, jak by ksiciem

udzielnym. Cesarz na' to wszystko poradzi nie móg, do Pol-

ski powtórnie i nie yczy. Wygnaniec Wadysaw pozosta

w Niemczech, bez nadziei powrócenia kiedykolwiek do Polski.

4. Podniesienie Wadysawa czeskiego na króla (!I58). Zasugiwanie si

jego cesarzowi. Niewdziczno Fryderyka I. Pozbawienie Wadysawa
tytuu królewskiego (1174).

Wierny sprzymierzeniec i suga cesarza Wadysaw czeski

oczekiwa wynagrodzenia za swe zasugi Niemcom, a mia na to

prawo, bo bez jego uczestnictwa niemoebnem byo cesarzowi

poradzi z ksitami polskimi. Wszak on pobudzi Fryderyka I

do wojny z Polsk, on pierwszy przeby Odr i tem omieli

Niemców do zagbienia si w nieznanym kraju, on by poje-

dnawc stron wojujcych, on zakadników polskich prowadzi do

Pragi, a potem dopiero przez biskupa Daniela przedstawi ich

cesarzowi w Wircburgu, on, wedug roczników praskich, pod-

cign Polsk pod wadz cesarsk,'^") on i na przyszo po-

trzebny by cesarzowi, dla wstrzymywania ksit polskich od

mieszania si w sprawy Sowian pomorskich i zaodrzaskich,

których w tym czasie ujarzmiali Henryk Lew i Albrecht Nie-

<") Radewik. De gestis Friderici, cap. 5. Ipse tamea dux dolis plenus, et

aceibam dominationis cupidinem mente gerens, jamjam suis promissionibus, ut post-

modum pactuit, moliebatur insidias. Nam nec ad cuiiam venit, nec sufficientes pro se

procuratoies missit, italicam quoque expeditionem violato sacramento mentitus est. —
To samo potwierdza Gunter, Czyli Ligurinus poeta ówczesny. Porów. Naruszewicz,

H. N. P, II, pod r. 1
1 57, rozdz. XXIV, s. 301. — Roeppel, Dzi. Pol. I, 348.

soj Annales Pragen^. ad a. 11 57. Pertz, M. U. III, 120.
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d/wied. Wynagrodzi wypadao koniecznie. Cesarz zrozumia

to i gdy Wadysaw II zjawi sie na sejm w Regensburgu, na

Trzy Króle roku 1158 w poczcie panów niemieckich, cesarz

podnoszc zasugi jego cesarstwu Rzymskiemu i narodowi nie-

mieckiemu, 1 1 Stycznia uroczycie odda mu koron i pierwszy

raz nazwa go królem. W tydzie potem, mianowicie 18 Sty-

cznia akt, podpisany przez ksit niemieckich i biskupa Da-

niela, g-osi, e w odznaczenie zasug i wiernoci ksicia Wa-
dysawa i wszystkich Czechów, cesarz obdarza go z potomstwem

koron królewsk na wieczne czasy, oraz nadaje mu i potomkom

jego prawo pobierania z Polski trybutu, który przodkowie ksi-

cia czeskiego dawniej pobierali.'^') Tak wic korona królewska

dostaa si pastwu Czeskiemu nie jako oznaka godnoci i siy

narodu, bez jako nagroda za wierno i zasugi pastwu Nie-

mieckiemu, za krew czesk przelewan w walkach za interesy

wrogów, na zgub reszty Sowian. Wikszego ponienia narodu

czeskiego by ju nie mogo!

Nowy król czeski, czujc si wdzicznym cesarzowi, za na-

grod, otrzyman ,,za wiern sub", postanowi wysugiwa
si mu, z wikszem jeszcze powiceniem krwi wasnego na-

rodu. I gdy go cesarz wezwa na wypraw wosk, Wadysaw
zwoa sejm w Pradze, domagajc si uchway sejmowej o wy-

prawie Czechów w pomoc Fryderykowi I przeciw Mediola-

nowi, aby tym sposobem zamierzon w jego osobistych wi-

dokach wypraw okry zgodnem yczeniem narodu. Wszake

przedstawiciele narodu starostowie i upani, rozwaywszy donio-

so ofiar i strat, jakie ponie wypadao, dla dogodzenia pró-

noci króla, rzekli, e taka wana sprawa, jak zagraniczna

wojna, nie moe by bez zgody sejmu przedsibran, a ten, kto

doradzi j królowi, wart ukrzyowania."'-) Sowa te wymierzone

^') Erben, Regesta, N. 295.

^-) Yiecentii Annal. ad a. I158: vera dignum cruce leferunt. Pertz, M. P,

XVII, 668.
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byy przeciw biskupowi Danielowi, o którym wiedziano, e by
gównym doradzc królewskim. Król, stanwszy w obronie bi-

skupa, zawoa : nie przez z rad czyjkolwiek, postanowiem

nie sub wojenn cesarzowi, a z wasnej pobudki. Kto y-
czy dobrowolnie i ze mn, tego przyjm i sub jego w^yna-

grodz uczciwie; oporni mog, pozostawszy w domu, spa, lub

z kobietami si bawi. ''•^) Zrczne przemówienie króla trafio do

przekonania ludzi owego wieku, szukajcyci po wiecie z po-

moc ora zdobyczy i sawy. Gorce przemowy i pieni wo-

jenne podnosiy duclia rycerskiego modziey, która, nie zwaajc
na przestrogi starszyci, pieszya do Pragi. Zamiast 300 zbroj-

nych wojowników, zebrao si 10,000, któryci król Wadysaw-

w pocztku Czerwca r. 11 58 prow'adzi do Woch, przelewa za

cesarza krew czesk i ujarzmia Wochów dla Niemców. Bya
to szczególnego rodzaju ,.wierna suba", nie zabraniajca wre-

szcie i polupiey na swój rachunek. Obdarszy wic po drodze

Weron, Wadysaw pocign pod Breszczij, gdzie dwa tygo-

dnie na cesarza oczekujc, spali okolic, potem w awangardzie

wojska niemieckiego, szturmem zdobywa mocne pozycyje, pro-

wadzi do Mediolanu Czechów, którzy po krwawych bojach zdo-

bywszy przepraw przez r. Adyg, pierwsi pod Mediolanem sta-

nli. Za nimi dopiero rozoyo si sto tysicy Niemców.'^^) Po

szeciu tygodniach oblenia Mediolan musia si podda cesa-

rzowi, mieszkacy z procesyj i duchowiestwo w ornatach, a ma-

gistrat boso, wyszli przeciw cesarzowi, jeden za z czonków magi-

stratu niós miecz nad gow obnaony, który u stóp cesarskich

zoy. Zwycizcy obchodzili tryumf swój uroczycie z naboe-

stwem, podczas którego królowie mieli w koronach stan, ale

e Wadysaw, posiadajc prawo wkadania korony tylko w dni

uroczyste, nie mia jej przy sobie, przeto cesarz wasn koron

6^) Yincentii Annal. ad a. 1 158: Qui vero negligens, mulierum ludis con-

tentus et otio, mea pace securus propria sedeat in domo. Pertz, XVII, 668,

^^) Wincenty tame, s. 670. — Palacki, Dejiny, Dii. I, astka 2, s. 49

i dalsze,

Tom III. 39
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na giow jego woy. Potem l<aza wypaci mu looo marek,

jal<;o dziesit cz upów, zdartych z Mediolanu. We Wrze-

.niu r. 1
1
58 Wadysaw peen sawy z tryumfem i niedobitl<ami

wróci do Pragi, gotujc si do nowycli cesarzowi usug. Bi-

skup Daniel, jako powiernik Wadysawa, przy cesarzu pozosta.

Upokorzenie Mediolanu i innych miast woskich podnioso

niepomiernie dum Fryderyka T. Zamierza on panowa we Wo-
szech jakby we wasnym majtku. Despotyzm wojenny zaciy
nad Wochami, a zarozumiay Barbarossa, nie zadawalniajc si

ju samowadztwem w zarzdzie kraju, chcia jeszcze i w spra-

wach kocielnych kierowa si wasn wol. Brutalstwo teuto-

skie w samo serdce ubodo Wochów: powstanie byo niechy-

bne. ]\Iediolan pierwszy da haso, wygnawszy ze swych murów

Barbaross z jego orszakiem (1159). Gniewny cesarz gromadzi

siy z caego pastwa swego, aby niepokorne miasto ukara.

Król Wadysaw dostarczy mu posiki, sam jednake nie ruszy

si z miejsca: Dypold by jego zastpc. Oblenie Mediolanu

zacigno si do dwóch lat. Cesarz musia cigle dopenia

wojsko gince pod murami walecznego miasta. W obozie jego

zebra si kwiat niemieckiego rycerstwa, nawet wygnaniec pol-

ski Wadysaw, z starszym synem swym Bolesawem Wysokim,

popieszyli stan w orszaku cesarskim. Nie mogli oni przypro-

wadzi cesarzowi posików, poniewa na wygnaniu sami z jego

aski yli, ale stawienie si ich w obozie pod Mediolanem doga-

dzao prónoci Fryderyka I, bo podnosio jego majestat. Godem
zmuszone do poddania si miasto, dowiadczyo strasznej klski.

Despota, zncajcy si nad mieszkacami, pozwoli im w cigu

omiu dni opuci miasto i osiedli si w innych miejscowo-

ciach, a IMediolan kaza zburzy, zaora i sol posypa (1162).

Tem jednak nie skoczyy si utrapienia Woch. Po upywie kilku

lat Barbarossa, otrzymawszy od Wadysawa posiki, pod wodz
Dypolda, ruszy znowu do Woch (1166), zdoby i spali Rzym,

trzyma w obleniu Ankon, lecz morowe powietrze w Rzymie

tak gwatownie przetrzebio szeregi niemieckie, e cesarz, stra-
d
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ciwszy 25,000 onierzy, popiesznie cofn si na pónoc, a tym-

czasem pod Ankon od morowej zarazy najprzód Dypold, potem

biskup Daniel zmarli (1167).'''"')

Kiedy si Fryderyk I bawi ciemieniem Woch, król cze-

ski Wadysaw II musia mie si na bacznoci przeciw zama-

cliom synów Sobiesawa I, zostajcym na dworze cesarskim.

Starszy z nich Sobiesaw ju w r. 1161, niespodziewanie do Mora-

wii wpadszy, zdoby Oomuniec. Nie mogc przeciw^nika si po-

kona, Wadysaw zdrad zwabi go do siebie i do wizienia wtr-

ci. Ale modsi bracia Oldrzyk i Wacaw bawili u cesarza, który

majc na swe zawoanie ksit czeskich, trzyma w cigej oba-

wie Wadysawa II, Niewdziczno cesarza mocno boda króla

czeskiego. Przekona si on, e za wiern sw sub, za krew

czesk, obficie w interesach niemieckich przelan, lada chwila

móg doczeka si wyrzucenia go z kraju. Wspomnia wreszcie,

jak si cesarze z przodkami jego obchodzili i yczc zapewni

nastpstwo po sobie synowi swemu Fryderykowi, zrzek si wa-

dzy i na stolec ksicy wyniós syna swego, a sam zamierzy

reszt ycia w klasztorze premonstrantów Strachowskim, zaoo-

onym w r. 11 73, przepdzi. Zapomnia chyba nieszczsny, e
zbytecznem wysugiwaniem si cesarzowi, stan do niego w sto-

sunku jak wassal do suzerena, e sam sponiewiera godno ksi-

cia czeskiego, przyjmujc z rk cesarza koron królewsk, za

zasugi krwi czesk znaczone w interesach niemieckich. Bar-

barossa nie odmawia mu swej aski, dopóki by potrzebny, ale

skoro zrzek si tronu, sta si niepotrzebnym, a nastpstwo po

nim cesarz zamierzy stosownie do swych widoków regulowa.

Wezwa wic przed siebie do Norymbergu Wadysawa z synem

Fryderykiem, tudzie Sobiesawa, którego rozkaza wnet z wi-

zienia wypuci. Speniajc rozkaz cesarski nowy ksi czeski

Fryderyk oswobodzi z wizienia Sobiesawa, który po 13 latach

odczenia od wiata, przyby do Pragi, lecz dowiedziawszy si,

&ó) Palacki, Dejiny, Dii. I, czstka i, s. 6 1— 62.

39*
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e mu olepienie grozi, umkn do cesarza, przed którym wnet

Wadysaw z Fryderj^kiem stanli. Barbarossa gniewa si, e
zmiana wadzcy Czech stal si bez jego zezwolenia i po nara-

dzie z panami czeskimi, ksiciem Czech mianowa Sobiesawa II

('1173),^*') W^y czem owiadczy, e udzielon Wadysawowi II

i nastpcom jego na wieczne czasy godno królewsk odbiera

na powrót i e nadal wadzcy Czecli maj si tytuem ksicym
zadowolnia.'"') Barbarossa patrza na Czechy jak na sw oso-

l)ist wasno, zmienia ksit jalcby ekonomów swych, wka-

dajc na nich pewne obowizki, bo i Sobiesaw II, za przyznanie

go ksiciem, obowizany by wysa cesarzowi do Woch posiki,

pod wodz brata swego Oldrzyka.

Ponienie godnoci ksit czeskich byo skutkiem mizer-

nej polityki samyche ksit, w cigu dwóch wieków szukaj-

cych protekcyi u cesarzów niemieckich. Geograficzne pooenie

Czech, jedno plemienna z Polakami, wspólno interesów obu

narodów w obronie Sowiaszczyzny od wdzierajcych si Niem-

ców, nakazyway Przemysowcom trzyma si jednakowej poli-

tyki z Piastowiczami, którzy wród najwikszych niepowodze,

unikali o ile mogli pltania si w interesy niemieckie i krwi

narodu swego za cesarskie interesy nie szafowali. Przeciwnie

ksita czescy, stawiajc wasne sprawy wyej nad interesy na-

rodu swego, nie aowali krwi czeskiej za cudze sprawy i wspól-

nie z Niemcami w cigu pótora wieku najedali i upieyli

Polsk, przeszkadzajc jej tym sposobem do zebrania si z siami

dla obrony zaodrzaskich Sowian. A gdy w poowie XII w.

osabiona mocno Sowiaszczyzna zaodrzaska, najbardziej po-

mocy potrzebowaa, ksi czeski Wadysaw II, usilnie poma-

gajc Barbarossie do ponienia Polski w roku 1157, niemao

si przyczyni do uatwienia Niemcom ujarzmienia zaodrzaskich

braci.

^^) Palacki, Dejiny, Dii, I, czstka i, s. 70—72.
"'"y Tomek, Deje kialowstwi (jeskeho, s, 113 — in
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5. Niemoc Polski po r. 1157. Wydzielenie lska synom Wadysawa II

(1163). Wyprawa Bolesawa Kdzierzawego do Prus (1167). Niedoztwo

rzdów jego.

Od zawarcia pokoju w Kryszkowie (r. 1157) Polska poni-

ona moralnie w osobie jej ksicia, podzielona na trzy czci,

dociskana intrygami Wadysawa II w Niemczech, a wewntrz

pozbawiona silnego rzdu, nie przedstawiaa ju takiej powanej

siy, któraby na szali ówczesnej polityki przewag mie moga.

Cudzoziemcy pojmywali to, a chocia przyrzeczony przez K-
dzierzawego hod cesarzowi spez na obietnicy i niczem si wi-
cej nie wyrazi, wszelako cudzoziemcy poczytywali odtd Polsk

za pastwo hodownicze Niemcom. Podobne przekonanie tak

si szerzyo, e nawet ogldny autor kroniki sowiaskiej, Hel-

mold, pisa: Polska, wielki kraj sowiaski, miaa niegdy kró-

lów, dzi rzdz ni ksita, a kraj ten, równie jak Czechy,

podlega wadzy cesarskiej. •^^) Nie doszli wprawdzie synowie

Krzywoustego, aby na wzór ksit czeskich, prowadzi rnieli

rycerstwo polskie na usugi cesarzowi, wszake osabiwszy wa-

dz monarchiczn i siy pastwa Polskiego wygnaniem Wady-
sawa, tudzie czujc si zagroonymi ze strony ujmujcego si

za nim cesarza, wysugiwali si ksitom niemieckim, a szczegól-

nie Albrechtowi Niedwiedziowi, z którym wszedszy w przyja-

zne stosunki, zatwierdzone zwizkiem pokrewiestwa, przez to

samo przyznali zdobycze jego midzy ab a Odr. Nad So-

wiaszczyzn zaodrzask zawisa czarna chmura, w stron Pol-

ski posuwajca si.

Tymczasem tuajcy si ju kilkanacie lat za granic Wa-
dysaw II, nie zraajc si tem, e wyprawa Barbarossy do Pol-

ski w roku 1 157, nie doprowadzia do podanych skutków, nie

przestawa wysugiwa si cesarzowi, w nadziei zaskarbienia a-

ski jego. Stawi si on z synem Bolesawem Wysokim w obo-

") Helmold, I, 1.
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zie cesarskim pod Mediolanem, podczas dugiego oblenia

wzmiankowanego miasta (r. 1161— 1162), a mia przytem liczne

w Europie zwizki przez swa córk Ryks, on sawnego króla

kastylskiego Alfonsa VII, tudzie przez wasne maestwo z cór-

ka Albreclita Niedwiedzia. Barbarossa odznacza cigle Ryks
wród innycli niewiast; dwór jego cze jój naleyt; oddawa,^**)

a sawa i przymioty córki zawsze cio trocli podnosiy znacze-

nie upadego monarciy. Wszystko to nieprzyjemne wraenie

na ksit polskich wywierao, bo przekonywali si, e cesarz nie

opuszcza Wadysawa i moe jeszcze raz na korzy jego przed-

siwzi wypraw. Wybawia i cli wreszcie z kopotu mier
Wadysawa II,"") bo chocia synowie jego mogli si upomni

o spadek po ojcu, ale nie o wadz ksicia polskiego, albowiem

ta wedug testamentu Krzywoustego, do najstarszego w rodzie

naleaa. Poj to dumny zniszczyciel Mediolanu Fryderyk I

i wyprawiajc do Polski starszego syna Wadysawowego, Bole-

sawa Wysokiego, „ju nie grob, lecz prob, nie broni, lecz

agodnoci wstawia si za dziemi Wadysawa i nie wymaga
dla nich osobnej dzielnicy, a tylko czstk jak ziemi na utrzy-

manie.*^^) Ksita polscy nie stawili oporu i dali synom Wa-

^'') Szczegóy dotyczce córki Wadysawa II, Ryksy, maonki tróla A-
foiisa VII, dalszy los jej samej i potomstwa jej, przedstawi Przezdziecld, w dziele :

lady Bolesawów; za nim Bartoszewicz w Histor, Pierw. Pols. T, IV, i88.

**>) Chocia w rocznikacli polsliicli zapisano: a. 1159 Vladislaus in exilio

obiit. (M. P. II, 798, 833, 875), wszake, zwaajc, e nadanie Fryderyka I w Tu-

rynie, 18 Sierpnia r. 1162, ksistwa Prowancyi Rajmundowi Berengariuszowi. za

lvtórego wyj miaa moda wdowa po królu Alfonsie VII, Ryksa, córka Wady-
sawa II, podpisa w liczbie wielu innych osób i Wladislaus dux Poloniae, nie

ulega wtpliwoci, e Wadysaw y jeszcze w drugiej poowie r. 1162. A ponie-

wa wydzielenie synom jego lska nastpio w r. 1 163, oczywicie wiec, e on

zmar w kocu r. 1 162 lub na pocztku r. 1163. — Przywilej z r. 1162 przytoczony

w Naruszemicza Hist. Nar. Pol. T. II, pod r. 1157, "^oz. XXV, s. 304. Porów.

Roeppel, Dz. Pol. ksiga II, rozdzia I, str. 349; Bartoszewicz, HiSt. Pier. Pol.

IV, 189.

"1) Mistrz Wincenty: Non parvi denique temporis interiectu exule ultimum

fundo diem non minis insistit imperator, sed precibus, non armis instat, sed gra-

tia: (M. P. II, 371— 2). — Boguchwa: Qui defuncto imperator Boleslao non ar-
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dysawa lsk, nie cay wprawdzie, albowiem niektóre grody

zatrzyma Bolesaw Kdzierzawy, jako zwierzclini ksi kraju,

nie dowierzajc zapwno synowcom swym, wyciowanym za gra-

nic i wracajcym do Polski, z wrogiem dla niej usposobieniem.

Tym sposobem Polska zostaa znowu podzielon na cztery czg-

ci, z którycli trzy zostay przy synacli Krzywoustego, czwarta za,

lsk, dostawszy si§ Bolesawowi Wysokiemu i Mieczysawowi,

poniewa trzeci brat ich^JConrad zostawa do czasu w klaszto-

rze, — stana jako co osobnego w pastwie Polskiem, bo cio-

cia ksita ziemi tej byli takimi jak inni dzielnicowi ksita
potomkami Krzywoustego, ale usposobienia icli ciyy do Nie-

miec i do oderwania si od reszty kraju.

Jeeli za ycia Wadysawa II ksita polscy, obawiajc

si w sprawie_ jego interwencyi cesarza, obojtnie zacliowywali

si wzgldem rozbojów Henryka Lwa w kraju Obodrytów (roku

1 1 60— 1 162), to, po zaatwieniu dania cesarskiego wydzieleniem

lska synom Wadysawa, nie mieli ju powodu lka si gnie-

wu cesarza. Wojn z Obodrytami prowadzi Henryk Lew na

wasn rk, porozumiewa si z ksitami pomorskimi i kóci

si z królem duskim Waldemarem, bez wiedzy cesarza. Do
spraw obodryckicli cesarz nie wtrca si, a w danym razie na-

wet nie móg faktycznie niczego przedsiwzi, albowiem spot-

kawszy mocny opór nietylko w miastaci woskicli, lecz i w pa-

pieu Aleksandrze III, zmuszony by w latacli u 64 i 11 66 pona-

wia zbrojne do Woci wyprawy, dowiadczajc niepowodze

i ogromnej straty wojska od zarazy (r. 1167), tudzie kopotów

bez koca. Mieli wic ksita polscy swobodne rce do dzia-

ania w tym wanie czasie, kiedy Henryk Lew dobija Obodry-

tów (1164), a król Waldemar wdziera si na wysp Ran i na

Pomorze (1164— 1168); mogli byli znale nawet sprzymierze-

ców bd w Albreclicie Niedwiedziu, bd w innych ksitaci

mis sed precibus instat, „ut orphanis Wladislai miseri dignetur, ipsos aliquali por-

ituncula terrarum consolando." M. P. II, 524.
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sa^^kicll, którzy nie cierpieli dumnego Henryka Lwa i niejedno-

krotnie z nim walczyli. Obowizek zwierzchniego pana Polski

Bolesawa Kdzierzawego, wymaga, aby praca Bolesawa Krzy-

woustego zdobytych krajów nie najedali cudzoziemcy bezkar-

nie, aby wdzierstwa Henryka Lwa i króla Waldemara nie zmu-

szay ksit pomorskich Kazimirza i Bogusawa wchodzi w po-

rozumienie z wrogami, aby nie dopuszcza cudzoziemców do

opanowania uj Odry, nadzwyczaj wanych dla prawidowego

rozwoju pastwa Polskiego. Z innej strony ksi wielkopol-

skiej dzielnicy, Mieszko Stary, czy móg obojtnym zostawa

w obec wojny wytpienia ludnoci sowiaskiej i zniszczenia,

o granice jego uderzajce? Zdrowa polityka wskazywaa obu

ksitori wspólnemi siami caej Polski broni interesy pastwo-

we nad Odr, korzysta z zaburzenia i ze swem pastwem po-

czy to, co si mogo ocali od Sasów i Danów. Ale jakie

zamienie umysu trzymao ksit polskich w niepojtej, nawet

wystpnej bezczynnoci, bo wydajcej na up wrogom najywo-

tniejsze interesy pastwa Polskiego. Zamiast sta z gotowem

wojskiem nad Odr, Kdzierzawy wola rozprawia si z Prusa-

mi, nie oddajcymi nalenego trybutu i opierajcymi si chrze-

ciastwu. Wyprawi si wic do ziemi Prusów i poniós kl-

sk, w której brat jego Henryk, ksi sandomirski, zgin.

Klsk kronikarze przypisuj zdradzie przewodników, którzy woj-

sko polskie wprowadzili w zasadzk wród bot i lasów. Wazka
cieka, po której przechodzio wojsko, nie pozwolia rozwin

szyku bojowego, a gdy dzicz pogaska uderzya, rycerze polscy,

zanim zdoali zebra si do odporu, ginli w trzsawiskach pod

razami wrogów (r. 1167).^-) Podobny wypadek móg si sta

^^) Mistrz Wincenty nie oznaczy roku wyprawy do Prus (M. P. II, 373— 5).

Ztd niepewno czasu wyprawy dugo pltaa wykad dziejów. Wedug jednego

dokumentu katedry krakowskiej z dnia 31 Grudnia r. 1166 mier Henryl^a Sandomir-

skiego miaa ju w tym rolcu nastpi. Ale dokument ten, póniej spisany, mylnie

datowany zosta. Porów, objanienie Piekosiskiego w Kodeksie katedry krakow,

T. I, s, 2. Wypada zatem przyj zapisane w rocznikach polskich: a. H67. Dux
Henricus interfectus est cum exercilu suo in bello in Prussia. M. P. II. s. 798, 834,
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z niewielkim oddziaem wojowników, lecz nie z powana si, bo

takiej niemoebnie nawet na wakiej ciece pomieci. **•') Wi-

docznie wiec wyprawa pomylana i wykonana bya niedonie,

ale stokro wiksze niedoztwo okaza Bolesaw Kdzierzawy,

nie powetowawszy klski, która podkopywaa powag monarcTiii

i omielaa wrogów jego do lekcewaenia go samego.

Osierocon po Henryku dzielnic sandomirsk otrzyma

najmodszy z synów Krzywoustego, Kazimirz. Midzy trzema

brami panowaa zgoda, ale Wadysawowicze na lsku, poczli

si ze swemi pretensyjami odzywa. Podzieliwszy si lskiem
w ten sposób, e Bolesaw Wysoki otrzyma lsk redni ze sto-

lic Wrocawiem, Mieczysaw stron poudniow, górn z Opa-

w i Cieszynem, a Konrad Koszlawy, czyli Pltonogi (loripedes)

cz doln z Bytomiem i aganiem, Wadysawowicze poczli

dowodzi, e dzielnice swe posiedli nie z aski ksicia polskiego,

ale jako prawni spadkobiercy i zadali od stryja Kdzierza-

wego zwrotu zajtych przez niego grodów. A gdy ten dania
icli nie speni, wojn przeciw niemu podnieli, opierajc si

bezwtpienia na Barbarossie. Kdzierzawy nie potrafi, czy nie

clicia uj synowców w karby posuszestwa. Naród by z te-

go niezadowolniony, krakowianie burzyli si, a Wadysawowi-

cze, zwaajc, e wystpki icli przeciw ojczynie uchodziy bez-

karnie, wezwali o pomoc cesarza, który si zbliy z wojskiem

do granic Polski. Kdzierzawy przebaga gniew cesarza, oku-

piwszy si 8000 grzywien"'') (r. u 72). A stao si to w tym

®') Jedyny z owej epoki kronikarz Mistrz Wincenty, a za nim Boguchwa
powiadaj, e Bolesaw Kdzierzawy wyprawi si do Prus z ogromnem wojskiem

(innumera multiludine Polonorum). M. P. II, 374, 525. Ale w owe czasy o ci-

so nie troszczono si. — Co sie tyczy puszczy, w której Polacy klsk ponieli,

to wedug uwagi Bielowskiego, miaa to by ta sama puszcza, przez któr . Otton

sze dni przedziera si na Pomorze. M. P. II, s. 373. Podobne jednak obja-

nienie nie wytrzymuje krytyki. Puszcza, dzielca Polsk od Pomorza, leaa na

zacliód od Wisy, nad Noteci.n, w kraju sowiaskim, a wyprawa Bolesawa Kdzie-

rzawego skierowana bya przeciw Prusom, na wschód od Wisy zamieszkaym. Tam
wic, a nie nad Noteci, wypada szuka miejsca klski r. 1167,

•^j Smolka, Mieazko Stary, s. 273,
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czasie, kiedy Niemcy i Dany, zgruchotawszy zaodrzaska So-

wiaszczyzn, wdzierali si na Pomorze, ksita którego Kazi-

mirz i Bogusaw, pozbawieni pomocy ze strony Bolesawa K-
dzierzawego, szukali wzgldów Henryka Lwa i samego cesarza,

zrywajc powoli stosunki z Polsk.

Takim sposobem walka i niesworno pomidzy potomkami

Bolesawa Krzywoustego, uroniwszy powag Polski w Europie

i osabiwszy j we wntrz, sprowadziy, pod niedonym rzdem

Bolesawa Kdzierzawego (1146— 1173), smutne na przyszo

nastpstwa: oderwanie si od Polski Pomorza i lska, tu-

dzie ujarzmienie przez Niemców i Danów zaodrzaskiej Slo-

wiaszczy.

§65.

Upadek Obodrytów.

I. Nikot w zalenoci od Niemców. Zdzierstwa Henryka Lwa i mar-

grabiego Adolfa. Piraci sowiascy. Henryk Lew biskupów stanowi.

Proskrypcyja Sowian. Wojna. mier Nikota (1160). Danowie pama-

gaj Niemcom.

Po wyprawie krzyowej r. 1147, wadza Henryka Lwa nad

Sowianami wzrastaa: lirabiowie wagrski Adolf i poabski Hen-

ryk z Badewide w kadej ciwili byli na jego zawoanie.^) Ni-

kot zmuszony upokorzy si przed ksiciem, przyjaznymi sto-

sunkami z hrabi Adolfem zacliowa cie niepodlegoci ludów

wadz jego uznajcyci: Obodrytów, Chyanów i Czrezpienia-

nów. Pooenie jego byo jednak nadzwyczaj trudne. Lud so-

wiaski wyniszczony dugiemi wojnami, zuboay, zdemorali-

zowany, traci wiar w dawnycli bogów' i zaufanie do swycli

kapanów, którzy nie posiadali ju siy, aby wla otuch w umy-

sy zwtpieniem opanowane. Upadek by widoczny. Jedno chrze-

ciastwo mogo jeszcze oywi zbolae umysy, natchn je na-

») Wyój § 62, s. 570.
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dziej lepszej przyszoci, ale na nieszczcie nie znalazo sie tu

apostoa podobnego do . Ottona, któryby, nie powodujc sie

widokami polityki wiatowej, zechcia pracowa nad owieceniem

ludu, kapani za niemieccy, nie znajdujc najmniejszego zaufania

u Sowian, powicali swe usugi wycznie zagranicznym kolo-

nistom w ziemi Wgrów.

Pogreni w zwtpieniu i ndzy, Sowianie gotowi byli

znosi najwiksz bied, byle by wolnymi od Niemców, doku-

czajcych cigem wymaganiem podatków. Nikot musia na si

przyj niewdziczny obowizek poborcy podatków dla ksicia.

Lud paci nie chcia, bo ju cakiem by obdarty. Ksie saski

na to nie zwaa i wymaga pienidzy. Nikot, stanwszy przed

on Henryka Lwa, Klemencyj, w Luneburgu, owiadczy, e
Chyanie i Czrezpienianie opieraj si paceniu zwyczajnej da-

niny (r. 1 151). Polecono wic hrabiemu Adolfowi z Holzatami

i Sturmarami poda pomoc Nikotowi przeciw buntownikom.

Hrabia z dwoma tysicami wyborowego wojska poczy si z Ni-

kotem, który take zebra wojsko z Obodrytów i razem oba

wtargnli do ziem Chyanów i Czrezpienianów, spldrowali je mie-

czem i ogniem, najsawniejsz wityni, z boyszczami i wszyst-

kiem co do niej naleao, zburzyli. Mieszkacy zoyli ogromn
summ okupu „i niedopacon danin uzupenili w nadmiarze."

Nikot musia dzikowa hrabiemu za pomoc, wznowi dawniej-

sze przyjazne stosunki, schodzc si z nim czsto w Lubece

i Trawemiinde, dla naradzenia si o sprawach kraju; 2) gaska
jak móg podstpnego przyjaciela.

Henryk Lew, spotkawszy w Albrechcie Niedwiedziu spó-

zawodnika do panowania w Sowiaszczynie, prowadzi z nim

2) Helmold, I, 71, powiada, e Niklol, pobiwszy Chyanów i Czrezpienia-

nów, cieszy si ze zwyciztwa i zoy hrabiemu serdeczne podzikowanie. By
moe Nikot, powodujc sie wzgldami polityki, okazywa zadowolnienie, e móg
zmusi Sowian do wypacenia trybutu ksiciu saskiemu, ale eby si z tego cieszy

i ieszcze. serdecznie dzikowa za zniszczenie przez Niemców poddanych jego, temu

nie moemy da wiary.
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zacitjta wojiie o ksistwo Saskie, które Albrecht chcia wydrze
Hen rykowi. •'•) Niespodziewana mier cesarza Konrada HI (15 Lu-

tego r. 1152) i wstpienie na tron Fryderyka I Barbarossy, kre-

wnego i przyjaciela Henryka Lwa, przechylia na stron osta-

tniego szale zwyciztwa. Cesarz pogodzi go z Albrechtem,*) utrzy-

ma przy ksistwie Saskiem i poda mu nadziej otrzymania

jeszcze ksistwa Bawarskiego. Wywdziczajc si cesarzowi, Hen-

ryk Lew cign z nim na wyprawy do Woch, dostarcza po-

siki wojenne, a na to potrzebne byy pienidze. Skarb jego

mocno by wyczerpany domowemi wojnami w Saksonii, skpy
porucznik jego hrabia Adolf dawa mu niewiele, a ksi cigle

wymaga pienidzy. Cay wic ciar pad na Sowian. W Wa-
gryi nie do, e Sowian wyparto ju z wikszej czci kraju,

na morskie pobrzea, ale i w tym botnistym zaktku nie dano

im spokoju. Z swojej strony duchowiestwo niemieckie, zamie-

rzajc przywróci chrzeciastwo i odbudowa kocioy, wyma-
gao take podatków. Dawniejszy ksi wagrski Przybysaw,

pozbawiony wadzy, mieszka pomidzy Sowianami w okolicy

Starogardu, jako prywatny czowiek. Razu jednego biskup Ge-

rold z kapanem Helmoldem dziejopisem, objedajc dyecezyj,

przybyli do Aldenburga (Starogardu), w r. 1156. Znaleli mia-

sto puste i tylko ma kapHc, niegdy przez Wicelina zbudo-

wan. Ze Sowian, oprócz miejscowego ksicia Przybysawa, ni-

kogo wicej nie byo. Przybysaw zaprosi duchownych do siebie,

przyj grzecznie i uczt wyprawi. Obecny przy tem Helmold

przyzna si, e nie ma ludu bardziej gocinnego jak Sowianie.

Potem Niemcy pojechali w gocin do monego pana Cieszymira,

który ich take gocinnie i z okazaoci przyj. W" nastpn
niedziel biskup uda si do Lubeki, aby móg lud okoliczny, na

*) Chro. Mont. Sereni. a. 1153. Du.\ Henricus et Marchio Albeitus discor-

dantes incendiis Saxoniam turbaverunt.

*) Alb. Stadens. Rex (Fridericus I) Wirzeburg conventum habuit ibiue
Heinricum ducem et Albertum Marchionem discordantes pacificavit et principes ex-

peditionem in Longobardiam jurare fecit. Raumer, Regesta ad a, 1152, N. 1191.
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targu zebrany, naucza zasad wiary chrzeciaskiej. Gdy sko-

czy przemow do ludu, ksiae Przybysaw, za zgoda innych,

rzek: sowa twoje, czcigodny biskupie, sa sowa boe i prowa-

dza nas do zbawienia, lecz jake wstpimy na t drog, gdy nas

tyle zego otacza? Jeeli chcesz zrozumie smutne pooenie na-

sze, posuchaj cierpliwie: lud bowiem, który tu widzisz, jest

twoim ludem, suszn wic jest rzecz, abymy ci ndzny stan

nasz objanili. Ksita ' sascy z tak surowoci obcliodz si

z nami, e z powodu uciemie podatkami i niewol, mier
wolimy, ni takie ycie. Oto, w tym roku, my mieszkacy ma-

ego zaktka, zapacilimy ksiciu saskiemu looo marek, hrabie-

mu holsztyskiemu tyle to set i jeszcze nie dosy; co dzie krzy-

wdz nas i ciemi, a do zupenego zniszczenia. Czy mogli-

bymy si powici nowej religii, budowa kocioy i chrzest

przyjmywa, kiedy nam co dzie ucieczka przed oczami staje.

Gdybymy mieli przynajmniej dokd ucieka. Przejdziemy za

Trawn i tam podobne nieszczcie, pójdziemy nad Pien, i tam

to samo, Co wic nam pozostaje, jeli nie porzuci nasz zie-

mi, przenie si nad morze i zamieszka w chatkach rybac-

kich ? Albo bdzie to nasz win, gdy wygnani z ojczyzny za-

niepokoimy morze i zabierzemy od Danów, lub kupców po mo-

rzu aglujcych, to, co nam do utrzymania ycia potrzebne? Nie

bdzie to win ksit, którzy nas do tego znaglaj? Biskup

tómaczy, e jeli ksita z bawochwalcam.i ile si obchodz,

nic w tem dziwnego nie ma, albowiem nie uwaaj za grzech

takie postpowanie z poganami, lecz jeli si Sowianie nawróc,

mog pdzi ywot spokojnie, tak samo jak Sasi. Wtedy Przy-

saw rzek: jeli ksi i ty chcecie, abymy jedn z wami wy-

znawali wiar, nieche nam dadz prawa Sassów, co

do dóbr i podatków, a wtedy wszyscy chtnie
zostaniemy chrzecianami, pobudujemy ko-

cioy i zapacimy dziesicin .'^)

5; Hdmold, I, 82, 83.
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Sowa Przybysawa doskonale maluj rozpaczliwe poo?:enie

Sowian. Wyparci z ojczystych siedzib dla oczyszczenia miejsca

kolonistom i zmuszeni na brzegach morskich, w botnistj miej-

scowoci nad r. Krepin, prowadzi ndzny ywot w chatkach

rybackich, Sowianie ostatni ratunek w zdobyczach morskich

znajdywali. Na ldzie nic im nie zostawiono; morze obszerne,

przez wrogów nie dojrzane, wolne od stray, kolonistów i ksiy
niemieckich, otwierao Sowianom gocinne przyjcie, swobod
niekrpowan dozorem ksicia saskiego i margrabiego Adolfa.

Na morzu Sowianie od dawna ju rozprawiali si z Danami,

którzy wdzierali si na brzegi sowiaskie i wchodzili w poro-

zumienie z Niemcami o panowanie nad Sowianami. A gdy

w ziemi ojczystej rodków do ycia zabrako, Sowianom zosta-

wao szuka na morzu zdobyczy i Danów upiey. W miar
wiec wypierania Sowian przez kolonistów z kraju, ''') mnoyy si

bandy piratów sowiaskich, od których aglujce po morzu ko-

rabie duskie dotkliwe ponosiy straty. A gdy, zdobyczy na

morzu zabrako, Sowianie poczli brzegi duskie upiey. Da-

nia zadraa ze strachu. Król Swein, zajty wojn domow (ro-

ku 1 152), nie móg oporu upienikóm stawi.') Zbudowa on

dwie warownie nad obydwoma brzegami cianiny Wielkim Be-

tem zwanej, lecz obie warownie Sowianie zburzyli. Wtedy mie-

szkacy miasta Roskilde zaoyli towarzystwo braci ros-

kildskich, w celu prowadzenia zaczepnej wojny morskiej

ze Sowianami, nie oczekujc ich napadów. Bracia zobowizali

si by gotowymi na mier, nie mie przy sobie adnych a-

dunków, zadowalnia si skromnem poywieniem, spoczywa na

prostych okrtowych awkach, o kadym cudzym brzegu wprzód,

nim mu zaufa, dokadne zebra wiadomoci, w razie burzy mor-

skiej szuka bezpieczestwa u brzegów wysp nie inaczej, jak

upewniwszy si wprzód, e tam nie ma floty nieprzyjacielskiej;

«) Helmoltl, I, 83.

'J Helmold, I, 70.
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zdobycz dzieli sie po równej czci, a sternik mia dosta-

wa nie wicej, jak wiolarz. Wierni tej ustawie bracia ros-

kildscy nie mieli wszake wicej nad 22 korabie i odbyli 82 mor-

skie wyprawy, niekiedy bez krwi rozlewu. Poow zdobyczy

oddawano na umorzenie kosztów, potrzebnych na utrzymanie

floty kaperów. Powoli caa wyspa Zelandyja do towarzystwa

braci roskildskich przystaa. Niewiele to pomogo. Cay kraj

duski wzdu batyckiego pobrzea, od r. Szlei a do Wendsys-

sel, na pónocy pówyspu Jutlandyi w cigej by obawie, tak e
w pobrzenych wsiacli nikt nie cicia mieszka i nikt adnyci

budynków nie stawia. Na wyspie Zelandyi caa cz pou-

dniowo-wsciodnia w pustyni obrócon zostaa i niewiele brako-

wao, aby gówna siedziba braci, Roskilde, przemocy Sowian

ulega, Fionia po wikszej czci bya wyludnion; wyspa La-

land danin Sowianom pacia, a mieszkacy wyspy Falster wda-

wali si w tajne ukady ze vSowianami. Nie pomagay wyso-

kie czstokoy, któremi otoczone byy bardziej osiedlone zatoki

i porty. Znuony nareszcie piratstwem Sowian, król duski pa-

ci Henrykowi Lwu podatek roczny 1500 marek srebra, aby mu
pokój zapewni. Ksie bra pienidze, ale czy nie cicia, czy

nie móg, nic nie robi, ^) Jedno i drugie mia zapewno na uAva-

dze, bo zkdeby Sowianie wzili pienidze na opat mu po-

datków ?

W roku 1 154 cesarz Fryderyk I udzieli ksiciu saskiemu

Henrykowi Lwu prawo inwestytury w trzecli, na ziemiacli obo-

dryckici, biskupstwach: Aldenburgskiem, Raceburgskiem i Me-

klenburgskiem, dawniej ju ustanowionych,^) Ale Meklenburg

zostawa jeszcze w posiadaniu Nikota, a ksi Henryk chcia

stolice biskupie mie w kraju bezporednio od niego zalecym.

**) Dahlman. Gesch. 262—3; Sieniawski, Pogld na dzieje slow. 187.

^) A. 1 154. Fridericus Roinanorum iex . . . dilecto nostro Heinrico duci Sa-

xoniae . . . ipsi et omnibus sibi in hac provincia successoris concedimus investituram

trium episcopatuum Aldenburc, Michelinburc, Racezburc , . . Meklenburgisches Ur-

kundenbuch, I Bd. 1863, N. 56.
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Za porozumieniem sie wic z arcybiskupem hamburgskim Ilart-

wikiem. Henryk Lew, wznawiajc dawniejsze biskupstwa, usta-

nowi w r. 1
1 54 stolice ich w Raciborzu, Lubece i Zwierzynie,

a na utrzymanie kadego biskupstwa po 300 anów przezna-

czy.^") Wszake organizacyja wzmiankowanych biskupstw nie

rycho nastpi moga. Wypadao granice dyecezyi okreli,

kocioy dobrami uposay, potwierdzenie stolicy apostolskiej

i cesarza, jak samej inauguracyi biskupstw, tak równie i przy-

wilejów rónych wyjedna, a tymczasem, panujce w posiado-

ciach Nikota, pogastwo nie sprzyjao organizacyi kocielnej na

ziemiach obodryckich. Nad gow Nikota zawisa burza.

Nikot, pojmujc, e dni jego s policzone, zachowywa si

spokojnie, unika zatargów z hrabi Adolfem, gotów by sucha

rozkazów Henryka Lwa, bo pomocy znikd spodziewa si nie

móg. Kiedy wic ksi Henryk wezwa ksit sowiaskich

na sejm, który si mia odby w Erteneburgu (Artlenburgu), Ni-

kot stawi si osobicie. Henryk Lew, za podniet biskupa Ge-

rolda, przemawia do Sowian o religii chrzeciaskiej. Po wy-

suchaniu mowy, Nikot rzek: „niech Bóg, który jest w niebie-

siech, bdzie twoim Bogiem, a ty bd naszym i dosy nam

tego bdzie, oddawaj ty cze jemu, a my oddamy j tobie."

Ksie przerwa t „bluniercz" mow. Ale ta mowa charakte-

ryzuje gorzkie pooenie ksicia obodryckiego. Poganin, nie

znajcy zasad nauki Chrystusa, rozumia, e Bóg dla wszystkich

jest miosierdny, i e czciciele jego takimi by musz i dla pod-

wadnych im. Na tyme sejmie traktowano wiele o religii i spra-

wach kocioa, nic wszake nie zrobiono, albowiem ksi Hen-

ryk ew, tylko co z Woch powróciwszy, „cakiem zajty by
szukaniem pienidzy, bo skarb zupenie by próny."'^) Zda-

1") A. 1154. Heinricus dei gratia Bawarie et Saxonie dux . . . tres episco-

patus in Transalbina Slavia, Razeburgensem, Lubicensem, Zwrinensem renovavimus

et singulos eorum trecentis mansis do bonis imperii sub uno iure dotavimus . .

,

Mekl. Urkundenbuch, I, N. 57.

11; Helmold, I, 83.
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rzya si jednak ksiciu zrczno cokolwiek zarobi, za po-

moc okazan królowi duskiemu Sweinowi, wygnanemu z Danii

przez królewiczów Kanuta i Waldemara. Swen obieca ksiciu

saskiemu ogromn summ pienidzy, a ten, zebrawszy liczne

wojsko, prowadzi zim Swena do Danii, lecz wyprawa nie udaa

si. Danowie nie chcieli przyj tyrana; powrócili wic sprzy-

mierzecy jego do Lubeki. Wtedy Swein postanowi uy in-

nego sposobu i uda si do Nikota z prob o pomoc. Z swojej

strony Henryk Lew rozkaza Sowianom starogardzkim i obo-

dryckim pomaga Sweinowi (r. 1156). Z pomoc Nikota Swein

przyby na wysp Laland, mieszkacy której zawsze mu byli

wiernymi, zdoby Fionij i inne wyspy, a nareszcie niesnaski

duskie zaatwione zostay podziaem królestwa na trzy czci:

Waldemar otrzyma Jutlandyj, Kanut Zelandyj, Swein Ska-

nij. '-) Zasugiwa si Nikot ksiciu saskiemu jak móg, ale tem

niebezpieczestwa nie odwróci od siebie.

Henryk Lew, wybierajc si z cesarzem Fryderykiem I na

wypraw wosk, chcia pogodzi niesnaski, jakich mia duo
z ssiadami. Zaprosi do siebie króla Waldemara i zawar z nim

zwizek przyjani. Król prosi ksicia, aby mu zawarowa po-

kój ze strony Sowian, którzy bez przerwy pastwo jego pusto-

szyli i umówi si da za to ksiciu przeszo tysic marek srebra.

Potrzebujcy zawsze pienidzy Henryk Lew chtnie korzysta

ze zrcznoci, przywoa do siebie Nikota, zobowiza go pole-

ceniem i przysig, aby Sowianie zachowali pokój z Danami

i Sasami a do jego powrotu. Na pewno za dotrzymania

przyrzecze rozkaza, aby wszystkie rozbójnicze okrty sowia-

skie przyprowadzone zostay do Lubeki i tam posowi jego oka-

zane. Lecz Sowianie, przewidujc rychy odjazd ksicia z kraju,

przyproAvadzili kilka tylko i to bardzo starych okrtów^ te za,

które do wojny byy przydatne, podstpnie ukryli. Co si tyczy

pokoju z Sasami, to hrabia Adolf, za poednictwem starszych

2) Helmold, I, 84.

Tom UL 40
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ziemi Wgrów, Marcharrla i llornona, uda sie do Nikota i po

przyjacielsku prosi go, by krajowi jego zacliowa pokój. Grze-

czno i pro/ba zawsze trafiaj do serdca Sowianina. Na ago-

dne danie hrabiego, Nikot obieca nie trwoy Sasów i do-

trzyma sowa.

Zaatwiwszy sprawy krajowe, Henryk Lew uda si do Lom-

bardyi z tysicem pancernycli rycerzy, majc w swym orszaku

lirabiego Adolfa i wielu panów bawarskich i saskich.*'') Cesarz

w tym czasie oblega Kremon, mieszkacy której w cigu sie-^

dmiu miesicy bronili si dzielnie, a nakoniec znkani, uzyskali,

za porednictwem Henryka Lwa, pozwolenie cesarskie wyj
z miasta, wród tgich mrozów (26 Stycznia r. 1160).'*) Potem

cesarz ruszy na Mediolan, a Henryk Lew do domu powróci.

Podczas nieobecnoci ksicia Henryka i hrabiego Adolfa,

Sowianie ze Starogardu i Meklenburga naruszyli pokój w kraju

duskim (1159). Rozgniewany tern król Waldemar, zagrozi na-

jazdem na posiadoci Adolfa. Gniew króla stara si zaagodzi

biskup Gerold i wyjedna zawieszenie broni do powrotu ksicia.

Gdy wic ksi i hrabia wrócili, zwoany zosta sejm krajowy

w Berenforde,'"^) dla wszystkich pogranicznych mieszkaców,

Niemców i Sowian. Przyby i król Waldemar, skarc si na

zo, które wyrzdzili mu Sowianie, przestpiwszy zakaz publi-

czny. Sowianie, czujc sw win, bali si stan przed obli-

czem ksicia. Wyj wic ich ksi z pod prawa i rozkaza

swoim gotowa si do wyprawy w czasie niw.**^) Dziwne to

zaiste rozporzdzenie ksicia o proskrypcyi Sowian. Albo mieli

jakie, zostawione im prawa? Wszak z ziemi dziedzicznej rugo-

13) Helmold, I, 86.

I) Staake, Deutsche Gesch. Zweite Ablheilung, 442.

''-) Teraz Barforde w paratii Hittbergcn. Paploski, w obj. do Kron. Hel'

molda, 206.

'«) Helmold, I, 86. Et timuerunt Slavi venire in piaesentiam ducis, eo quod

culpae suae essent conscii. Et dedit eos dux in proscriptionem, et fecit omnes suos

paratos csse ad espeditionem tempore messis,
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wano ich bez miosierdzia i co do nitki obdzierano, ycie za po-

ganina cenio si nie wicej jak psa.

Nikot zrozumia, e dumny ksiae nie zadowalniat sie ju

ulegoci mu Obodrytów, lecz zamierza kraj ich w swa posia-

do obróci. Postanowi wiec samemu pój przeciw nieprzy-

jacielowi i uprzedzi go napadem na Lubek, przeciw której

synów swych wyprawi. Wyprawa nie udaa si z nieprzewi-

dzianej przeszkody, albowiem hufce sowiaskie, pieszce do za-

jcia miasta, natrafiy na rów, który, zamieszkay przy mocie

na r. Wochenicy, ksidz Atelo kaza, dla sprowadzenia do ogrodu

wody, przekopa, przez co Sowianie zbkali si, szukajc przej-

cia. Tymczasem ludzie ksidza, spostrzegszy nieprzyjació, dali

mu zna, a on spuci most z acuchów i tem przeszkodzi nie-

przyjacielowi wkroczy do miasta. Z swojej strony Henryk Lew

rozpocz wnet \\ojn, pustoszc kraj ogniem i elazem.'") Ni-

kot poj, e si zblia ostatnia chwila ekzystencyi pastwa jego;

nie upad jednak na duchu, postanowi raczej zgin, ni si

podda pod jarzmo wrogów. Dla skutecznej obrony, kaza spali

wszystkie zamki: Iowo, Weligard (Meklenburg), Zwierzyn i D-
bin, zachowujc jedn tylko warowni Worle, nad r. Warnaw,
na pograniczu ziemi Chyanów pooon. Tu zgromadziwszy

wszystkie siy swe, Nikot robi wycieczki, rozsya podjazdy, dla

owiecenia si o ruchach nieprzyjació i zniszczenia tych, którzy

si na bacznoci nie mieli. Raz synowie Nikota, Przybysaw

i Wartysaw, napadszy na Niemców, szukajcych paszy dla koni

wojska pod Meklenburgiem zebranego, kilku z nich zabili, lecz

mniejsi z pomidzy Niemców, puciwszy si w pogo za So-

wianami, wielu z nich schwytali, a tych ksi saski kaza po-

wiesi. Synowie za Nikota, porzuciwszy konie i dzielniejszycli

wojowników, wrócili do ojca. Wtedy stary ksi zawoa: „s-

dziem, em mów dzielnych wychowa, a oni s od bab pierz-

1') Chr. Mont. Sereni. a. 1158 (mylnie zamiast ii6oj. Henricus dux cum

exercitu Sclaviam ingressus, teriam ferro et igue clevastat. Podobnie Helmold, I, 87.

40*
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chliwsi; wyjd sam i spróbuj, czy nie doka wikszych rze-

czy." Wyszed wic sam i porobi zasadzki. Z obozu nieprzy-

jacielskiego wyszli chopcy szukajcy paszy i zbliyli si do za-

sadzki. Za nimi popieszyli onierze pomieszani ze sugami,

w liczbie koo óo, a wszyscy mieli na sobie pod odzie pance-

rze. Nikot na rczym koniu wpad na nieprzyjació i chcia je-

dnego z nich kopj przeszy, lecz kopja, oparszy si o pan-

cerz Niemca, odskoczya. Spostrzegszy niebezpieczestwo Nikot

chcia si ucieczk ocali, ale nim pomoc mu przybya, zosta

nagle oskoczony i zabity, sam jeden, w oddaleniu od swoich. ^^)

Zabójcy gow jego obnosili po obozie, dziwic si, e taki czo-

wiek zgin sam jeden za swoich i'*) (iióo). By on bezwtpie-

nia najwikszym bohatyrem Sowiaszczyzny zaodrzaskiej. Po-

ganin, szanujcy obyczaje ludu wasnego, nie zapomina, e jest

ksiciem kraju, obowizanym sta wyej od chwilowych usposo-

bie gminu. Nie przeladowa wic chrzecian, a z cudzoziem-

cami, dopóki mu nie zagraali, postpywa umiarkowanie. Zr-

czny polityk i znakomity wódz, w innym czasie i przy lepszych

okolicznociach, mógby sta si zbawc ludu, który go sucha

i miowa. Na nieszczcie los mu przeznaczy panowanie nad

Obodrytami wtedy, gdy lud ten po kilkowiekowej walce, b-
dc ju mocno wycieczony i zdemoralizowany, nie móg wy-

doby z siebie si takich, jakie w dawniejsze wieki wypro-

wadza w pole. Dziwnem zrzdzeniem losu, po upywie siedmiu

wieków, pami Nikota uczcili zniemczeni potomkowie jego

wzniesieniem w Zwierzynie (Schwerinie) posgu bohatyrowi te-

'**) Annal. Paldens. a. 1160. Henricus dux terram Sclavorum hostiliter in-

travit, ferroque et igne totam devastavit, principem Niclot, qui et Nicolaus, trucida-

vit, ipsos rebelles sibi subjugavit. M. G. XVI, 92, Podobnie Annales Bremensis

a. 1 160. M. G. XVII, 856, tudzie Chro. Mont. Sereni. ad a, 1159 mylnie, za-

miast a. 1 1 60.

"*) Taki opis poda Ilelmold. Trudno jednak przypuci, aby ksi sam

jeden rzuci sie na nieprzyjació i nikt nie popieszy za nim. Helmold otrzyma

niedokadna relacyje.
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mu w postaci jedca, wojewody, na frontonie nowego zamku

ksicego. -<')

Synowie Nikota, usyszawszy o mierci ojca, spalili Worle

i ukryli si w lasach, rodziny za swoje wyprawili na okrty.

Tymczasem flota duska, pod wodza samego króla Waldemara

i gonego w dziejach biskupa Absalona, pieszc na pomoc

ksiciu saskiemu, wesza do zatoki przy wyspie Poel (Pole).

Przy tej flocie znajdywa si trzeci syn Nikota, Przysaw,'-^)

który upodobawszy cudzoziemskie obyczaje i porzuciwszy wiar
sowiask, jeszcze za ycia ojca wydalony z ojczyzny, uda si

na dwór króla Waldemara, przyj chrzest i tak si waleczno-

ci odznaczy, e mu Waldemar siostr swoj za maonk od-

da.--) Wiadomo o mierci ojca Przysaw podczas wieczerzy

otrzyma. Na chwil zamyli si, lecz wnet odezwa si spokoj-

nie: „tak gin powinien, kto Bogiem wzgardzi" i dalej uczto-

wa. A gdy flota duska wesza do r. Warnawy, Przysaw to-

warzyszy wrogom jako najwierniejszy rycerz króla duskiego.

Ksie Przybysaw, mniemajc, e w serdcu brata znajdzie cho
iskr uczucia rodzinnego, stara si skoni Przysawa, aby nie

przykada rki do mordowania braci i nie przystawa ze znaj-

dujcym si na jednym z nim okrcie rycerzem Bernardem,

który mia by zabójc ojca icli Nikota."-^) Lecz ten z szlache-

-") Sieniawski, Polad na dzieje Sowian, 190,

2') Przysawa Knytlinga Saga zowie Fridlejf. Z tego powodu niektórzy ba-

dacze niemieccy (jak Philiepsonn, Henrik de Lowe r. 1867) mylnie Przysawa za

jedn osob z Przybysawem uwaaj, opierajc sie tylko na podobiestwie imion.

Niedokadno te zauwaa ju Sieniawski, Pogld, 191. — Szczegóy o Przysawie

niej w biecym §.

22) Saxo Gram, lib. XIV, s. 760, Priszlavus quoque potentissimi Sclavo-

rum principis Nucleti filius, quem, quod Waldeniari sororem in matrimonio haberet. .

.

2') Saxo Gram. lib. XIV, s. 763. Eodem tempore Nucloti filius Pribislaus,

ripa altera superveniens, cum fratrem Priszlauum Bernardo, cuius manu Nucletum

occidisse fama fuerat, nauigio communicantem aspiceret, conuicio laccessiuit, impie-

tatem obiiciens, quod cum parentis sui interfectore arnice *conversari sustinuisset.

Contra Priszlauus, bene de se meruisse eum, per quem patrem sacrilego careat, affir-

mabat. Sed neque se eius filium censera vellet, quem maximi sceleris parentem ex-

titisse coustaret.
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ttiój rodziny ksicej wyrodek grubijasko odpowiedzia: e
wzmiankow^anego rycerza uwaa za dobrodzieja, albowiem pozba-

wi go ojca bluniercy. Przysaw i nadal zacitym by wrogiem

ojczyzny: przeprowadza biskupa Absalona na rozmow z Henry-

kiem Lwem, obawiajc si bardziej o towarzyszy duskich, ni

o wasn osob, pewnym by bowiem, e pochodzcemu z ta-

kiego, jak on znakomitego rodu, Sowianie ublia nie miej.

2. W zdobytym kraju Henryk Lew osadza rónych grafów i wyznacza

udziay synom Nikota (1160). Nowe rzdy. Wojna r. 1163. Uwizienie

Wartysawa. Powstanie Sowian r. 1164. Zniszczenie kolonistów. Obl-
enie Dymina. Upadek Przybysawa.

Synowie Nikota Przybysaw i Wartysaw, bkajc si

w lasach, uzyskali nareszcie ask zdobywcy. Henryk Lew od-

da im w lenn posiado ziemi Chyanów z grodem AYorle,

tudzie ziemi Czrezpienianów. Reszt zdobyczy, t. j. cay kraj

Obodrytów, ksi Henryk zatrzyma dla siebie, powierzywszy

wielkorzdztwo Guncelinowi z Hagen, do którego naleay grody

Iowo i Zwierzyn. W zamku Kucynie osadzi Ludolfa, burgrafa

brunwickiego, w Meklenburgu Henryka pana ze Skaten, w Ma-

achowie Ludolfa z Painy.^^)

Nowe rzdy poczynay si od uporzdkowania kraju, stra-

sznie spustoszonego i wyludnionego. Zaradzi temu Henryk ze

Skaten, sprowadziwszy z Flandryi mnóstwo ludzi, których w sa-

mym Meklenburgu i okolicy osadzi. Koció take uporzdko-

wania wymaga. Henryk Lew, korzystajc z udzielonego mu na

wyprawie woskiej jeszcze w roku 11 54 prawa stanowienia bi-

skupstw w Sowiaszczynie,^'^) „któr sam, lub przodkowie jego

podbili orem i prawem wojennem zdobyli", postanowi w ziemi

Obodrytów biskupem Bernona, który po zmarym biskupie Eme-

hardzie (f 1155) zasiad na stolicy meklenburgskiej. Na uposa-

*) Helmold, I, 87.

'') Dokumenty przytoczone w biecym § wyej, pizyp. 9, 10.



eni /a kocioa meklenburgskiego przeznaczy 300 anów, jak

to przedtem (roku 1158) uczyni dla kocioów racesburgskiego

i aldenburgskiego.-'^) Potem przywoa biskupów: aldenburg-

skiego Gerolda, raceburgskiego Ewermoda i meklenburgskiego

Bernona, aby godnoci swe z rak jego przyjli i zoyli mu przy-

sig, jako wassalowie, tak jak si to zwykle cesarzowi czynio.

Biskupi nie mieli si sprzeciwia ksiciu, który w skutek zwy-

ciztw i powodzenia rós w niepomierna dum. Wynagradzajc

pokorno biskupów, Henryk nada im przywileje na posiado-

ci i odbywanie sdów. Sowianom za, którzy pozostali w ziemi

Wgrów, Poabian, Obodrytów i Chyanów, poleci, aby do-

chody biskupom wypacali takie, jakie pacili Polacy i Pomo-

rzanie, a mianowicie, od kadego puga trzy miary pszenicy

i dwanacie monet pienidzy krajowycli. Miar uywan u So-

wian by „korzec", a pug sowiaski znaczy dwa woy i tyle

koni. „I powikszyy si dziesiciny w ziemi sowiaskiej, z ra-

doci powiada Helmold, dla tego, e z krajów swoici zbiega

si zaczli Niemcy, by uprawia ziemi rozleg, urodzajn w zbo-

e, dogodn z powodu obfitoci pastwisk, bogat w ryby, miso

i dobra rónego rodzaju." Patrzc wasnemi oczami na znisz-

czenie Sowian i rugowanie ich z ziemi zabieranej na korzy
kolonistów niemieckich, Helmold zapomnia o wszystkiem i jako

szczery Niemiec, wychwala pod niebiosa Albrechta Niedwiedzia,

najzawzitszego wroga pana swego Henryka Lwa, za pogrom So-

wian nad ab. Teraz za, powiada „gdy Bóg hojnie ksi-

cia naszego i innych ksit zwyciztwami obdarzy, Sowianie

wszdzie zostali wytpieni lub wypdzeni, a od granic Oceanu

sprowadzone zostay ludy silne i niezliczone, które ziemi So-

wian posiady, pobudoway miasta i kocioy i urosy w boga-

ctwa nad wszelk miar." -'')

"-•*) Helmold I, 87. O uposaeniu biskupstwa Raceburgskiego, nadanie Hen-

ryka Lwa r, 1158, patrz w Meklenb. Urkund. I, N, 65.

2-J Helmold, I, 88.
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Ksita Przybyshiw i Wartysaw, bolejc nad strat oj-

czystego kraju i nie czujc sie na siach odzyska ziemie Obo-

drytów, starali sie upoledzenie i ndz ludu swego osodzi przy-

najmniej odwetem Danóm, którzy równie jak i Sasi, dc do

zgnbienia Sowian, brzegi Rany upieyli. Waldemar wdziera

si nawet na ld stay, do Wolegoszcza, mieszkacy którego we-

zwali ksicia pomorskiego Bogusawa na pomoc 2^) (1162). Go-

towao si zaburzenie. Wtem wielkorzdzca kraju Guncelin do-

niós ksiciu saskiemu, e synowie Nikota knuj przeciw niemu

niebezpieczne zamiary. Ksie, paajc gniewem, wród zimy

wtargn z wojskiem do /,iemi sowiaskiej. Synowie Nikota,

zamknwszy si w Worle, wzmacniali zamek w obec gotujcego

si oblenia. Henryk Lew rozkaza Guncelinowi pieszy z woj-

skiem pod Worle, aby Sowianom nie da czasu do umocowania

si, a sam za nim z potn si dy. Nareszcie Sasi obiegli

Worle, w którem zamkn si Wartysaw z wielu przedniejszymi

obywatelami i tumem ludu, a Przybysaw z oddziaem jazdy sta-

n w lasacli, aby podjazdami trapi nieprzyjació. Henryk Lew,

cieszc si, e Sowianie oczekiwali go w warowni, albowiem ta-

kim sposobem nadarzya si mu atwo ujcia ich w moc swoj,

rzek do swoich: „po có niepotrzebnie zblia si do grodu

i naraa si na niebezpieczestwo? Takie utarczki s bezowo-

cne i zgubne. Zostacie w waszych namiotach, gdzieby was

strzay nieprzyjació nie dosigay, baczcie na oblonych, by si

nikt nie wymkn, a naszem bdzie staraniem, bez haasu i straty,

gród opanowa." Natychmiast rozkaza sprowadzi z lasu drze-

wo i przyrzdza machiny wojenne, jakie widzia pod Kremon
i Mediolanem. Z przygotowanych machin jedna bya zbita pi-

trami do amania murów, druga wysza, w ksztacie wiey, gór

rowaa nad zamkiem i przeznaczon bya do puszczania strza

i odpdzania tych, którzy na waach stali. Od dnia, kiedy ma-

chiny te ustawiono, nikt ze Sowian nie mia wysun gowy.

2«) Saxo Grammat. lib. XIV, s. 773.
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lub pokazywa sie na waach. Wartysaw zosta celco strzaa

raniony. Przybysaw z jazda ulcaza si w pobliu obozu nie-

mieclciego. Przeciw niemu Henryk Lew wyprawi lirabiego

Adolfa z wyborowymi modziecami, lecz ci przez cay dzie

bkajc si po lasach i botach, nikogo nie znaleli. Ksie na-

kaza furaerom ostrono. Niektórzy jednak z Holzatów wyszli

dla wyszukania paszy. Przybysaw wpad na niebacznych, do

stu ludzi trupem pooy, inni do obozu uciekli. Wtedy ksi
saski, zapaliwszy si gniewem, gorliwiej oblenie prowadzi; za-

trzsy si warownie zamku, groc zawaleniem i rozpadniciem

si w skutek podkopów. Wartysaw straci nadziej, a otrzy-

mawszy pozwolenie wolnego przejcia, przyby do obozu hra-

biego Adolfa, prosi o rad. Hrabia owiadczy mu: „prócz pod-

dania si, nic ci nie zostaje." Wartysaw za rzek: „wstaw si

za nami do ksicia, abymy do poddania si dopuszczeni byli

bez niebezpieczestwa ycia i uszkodzenia czonków." Hrabia

uda si do przybocznych Henryka Lwa, a ci, zbadawszy wol
ksicia, zapewnili, e ktobykolwiek ze Sowian podda si wa-

dzy jego, bdzie mia zachowane ycie i czonki, pod tym wa-

runkiem, eby i Przybysaw bro zoy. Wtedy, pod przewo-

dnictwem hrabiego, wyszli z twierdzy Wartysaw i wszyscy pa-

nowie sowiascy, rzucili si do stóp ksicia, a kady mia miecz

na karku swoim. Henryk Lew kaza ich do wizienia wtrci,

a uwizionych w twierdzy Danów uwolni. Wypuszczono ich

tumy. Zamku za i ludu prostego kaza strzedz bratu Nikota,

Lubomirowi, któremu poleci, by rzdzi krajem i sam w ule-

goci zostawa. Wartysawa okutego w elazne pta odprowa-

dzono do Brunwiku, innych po rónych wizieniach rozsadzono,

„dopókiby ostatniego grosza nie wypacili." Przybysaw, chcc

pomódz bratu, traktowa z ksiciem przez posów o pokój, wstrzy-

ma si od wojny i trwa w Sowiaszczynie zaodrzaskiej po-

kój od Marca a do i Lutego nastpnego (1164) roku. 2^) Pra-

3») Helmold, I, 92, nie o/.nacajc roku mówi tylko, e pokój trwa od

Marca do i Lutego roku nastpnego. W Chro. Mont. Sereni zapisano pod ro.
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wdopodobnie Przybysaw w tym ju czasie owiadczy Henry-

kowi Lwu ch przyjcia chrzeciastwa i takowe za porada

ony swej ksiniczki norwegskiej Wojsawy, "^^) przyj w Do-

braniu 29 Kwietnia r. 11Ó3, gdzie na zwaliskach wityni po-

gaskiej kaplic zbudowa."'^)

Kiedy si ksiae Wartysaw mczy w wizieniu wrogów,

Przybysaw, nie zdoawszy przez posów pomódz bratu, przygo-

towywa siy do walki. Mnóstwo ludu sowiaskiego, wyrugo-

wanego przez kolonistów z swych dziedzin, pozbawionego mo-

noci spokojnej uprawy roli, pdzio ywot tuaczy, oczekujc

dogodnej chwili do chwycenia za or, bo innego sposobu do

ycia ju nie byo. Zgodniae tumy rolnicze, przyzwyczajone

przez wrogów do walki i upiey, zamieniy si powoli w zastpy

nieustraszonych wojowników. Przybysaw, korzystajc z nie-

obecnoci w Meklenburgu Henryka ze Skaten,' postanowi gród

ten zdoby."'*-) Zjawiwszy si wic z wojskiem pod Meklenbur-

kiem 1163: Henricus dux castrum Sclavorum Werle obsidens, ad deditionem coegit.

W Annal. Palidens. tudzie w Annal. Bremnses zdobycie przez Henryka Worle

zapisano take pod r. 1 163. (Porów. M. G. XVI, 92, XVII, 856). Wypada wic,

e wojna toczya sie w pocztku r. 1163, a pokój trwa do i Lutego r. 1164.

•''<') Lisch w Meklenburg. Jahrbiicher, 1854, utrzymywa, e Wojsawa bya
córk norwegskiego króla. Przeciwnie Wigger twierdzi, e bya ksiniczk rusk.

Meklenb. Jahrb. 1863, s. 139.

'*) Opierajc si na kronice Kirchberga z XIV w. i chronologii klasztoru

dobraskiego, badacze cirzest Przybyslawa oznaczali 29 Kwietnia r. 1164. Ale

poniewa, wedug Helmolda pokój w Stowiaszczynie trwa od Marca r. 1163 do

I Lutego r. 1164, a potem wojna, zauwaano, e niepodobiestwem byoby Przyby-

slawowi wród zacitej wojny myli o przyjciu chrzeciastwa. Biorc przy tern

na uwag, e przy obraniu na biskupa Berno r. 1163, Przybysaw figurowa obok

dwóch ksit pomorskich (ob. dokument r. 1170 w Mekl. Urkund. N. 91), cze-

goby nie mogo by, jeliby by poganinem, Wigger przyszed do wniosku, e nie

podczas wojny r. 1 164 a wczeniej, mianowicie 29 Kwietnia 1 163 Przybysaw by
ochrzczony. .S jednak przypuszczenia, e chrzest jego odby si dopiero w r. 1 1 67.

Porów. Schirmacher, Beitrage z Mekl. Gesch. II, s. 18—20.

'-) Helmold, jakby nie pojmujc chci Przybyslawa uwolni z wizienia

brata Wartysawa, przypisuje ostatniemu win podburzenia brata do powstania,

czem stara si usprawiedliwi nikczemne obejcie si Henryka Lwa z Wartysawem.

Helmold wkada w usta Wartysawa gorce wezwanie do brata: „czy nie pami-

tasz, gdy ojciec nasz Niklot, w Luneburgu trzymany w wiezieniu, nie móg ani
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giem, wezwa Flatnandów, aby gród poddali, ofiarujc im .swo-

bodne z rodzinami i caym dobytl<;iem wyjcie z Icraju. Flaman-

dy zamiast odpowiedzi pucili strzay. Sowianie, po strasznej

walce gród zdobyli, wszystkich Flamandów w pie wycili, ony
i dzieci ich do niewoli uprowadzili, a zamelc spalili. Ztd Przy-

bysaw ruszy na Iowo, gdzie Guncelin zbiera wojsko dla sto-

czenia bitwy w otwartem polu, lecz gdy si przez szpiegów do-

wiedzia, e zaoga sowiaska gotowa bya do zdrady, zwoa
Niemców i, w przytomnoci Sowian, rzek do nich: „doszo do

mojej wiadomoci, e zamieszkali w tym grodzie Sowianie obie-

cali Przybysawowi gród ten i nas wyda. Skoro wic dostrze-

ecie zdrad, zajmijcie bramy, podócie ogie pod mury miasta

i spalcie wiaroomców tych z onami i dziemi. Niech umieraj,

razem z nami, eby si kiedy nie chepili ze zguby naszej."

Przybysaw, zdywszy do Iowa i rozwaywszy straszne poo-

enie zamieszkaych tam Sowian, tudzie mocne warownie, któ-

rych bez wielkich strat niepodobne byo zdoby, przed witem

odstpi, a Guncelin,' „jakby gownia z ognia wyrwana", uciek

do Zwierzyna.'^^) Przybysaw tymczasem poszed pod Maacliow

i Kucyn, wezwa osiadych tam Niemców, aby mu zamki pod-

dali, przyrzekajc im swobodne wyjcie z kraju. Wojownicy

niemieccy, zwaajc, e walka z mocniejszymi nieprzyjaciómi

bya niepodobn, zadali przeprowadzenia ich za ab, co Przy-

bysaw uczciwie dokona. ^^)

Zniszczywszy zaogi niemieckie w gównych grodach obo-

dryckich i wygnawszy z kraju znaczn cz kolonistów, bez a-

dnych okruciestw, Przybysaw podejmywa wojn nie przeciw

prob, ani pienidzmi sie wykupi, a gdy porwalimy si do broni, roznielimy

poary i zniszczenie, czy nie zosta uwolniony?'' (Chr. II, 2). Ciekaw tu spoty-

kamy wzmiank o uwizieniu Niklota w Lunebur<,u, o ozem Helmold nie wspomnia

we waciwem miejscu.

«») Helmold, II, 2.

•'•') Helmold, II, 3. Pribizlaus collecta rursum Slavorum manu, venit Maa.
c o V e et C u s c i n.



chrzecianom , lecz tylko przeciw ujarzmicielom ojczyzny swej.

By on ju przez biskupa Berno ochrzczonym razem z synem

uwizionego Wartysawa Nikotem, wnukiem bohatyrskiego dzia-

da Niklota, a czy chrzest jego odby si w roku 1163, lub 1164,

w kadym razie czyn nadzwyczaj wany dokonany zosta, albo-

wiem przyjcie przez ksicia sowiaskiego chrzeciastwa, wy-

rywao z rk Niemców powód prowadzenia wojny, pod pozorem

szerzenia nauki Chrystusa. Musia wic teraz Henryk Lew wy-

stpi otwarcie z zamiarem ujarzmienia caego kraju a do ujcia

Odry. Ale do zdobyc'-' tych krajów dobijali si, oprócz niego,

król Waldemar i Albrecht Niedwied, w obronie za Sowian

mogli stan ksita pomorscy, którzy pragnli sami posi
ziemie na zachód od Odry, ponad r. Pien. PoHtyka ssiadów

Przybysawa skomplikowaa si. Wojna przeciw niemu moga

przyj szerokie rozmiary. Okolicznoci te zmusiy Henryka Lwa

wezwa do wspólnego dziaania najzawzitszego wroga swego

Albrechta Niedwiedzia, tudzie Waldemara. Zatem wezwawszy

najmniejszych rycerzy z caej Saksonii, rozkaza hrabiemu Adol-

fowi z caym ludem Nordalbingów poczy si z nim w pobliu

IMaachowa, a gdy si z ogromem wojskiem zbliy do wzmianko-

wanego grodu, „nieszczsnym pomysem" rozkaza ksicia Warty-

sawa, tudzie dwóch panów sowiaskich Gamm i Przybora pod

IMaachowem powiesi, •''•^) nie zwaajc, e ksi niezadugo przed

tem przyj ju chrzeciastwo.^**) Potem rozkaza hrabiemu

35) Rozbójniczy postpek Henryka Lwa Helmold tómaczy tem, e „do

zguby Wartysawa przyprowadzi Przybyslaw, naruszy bowiem obietnice pokoju,

które da przy zawarciu ugody." Ale czy uwiziony, bez woli Przybysawa, War-

tyslaw móg odpowiada za czyny brata? e postpek Henryka Lwa nawet spól-

czeni Niemcy za nieuczciwy poczytywali, powiadcza to autor Annal. Palidens.

a. 1 1 64: Henricus dux... filium Nicloti christianum, quem apud se habebat, in-

fausto consilio suspendi jussit. Pertz, M. G. XVr, 93.

"*) Helmold nie wspomina ani o chrzeciastwie Wartysawa, ani o powie-

szeniu innych Sowian pod Maachowem. Ale annalista Palicki wyranie powiada,

e Wartyslaw byt ju chrzecianinem. (Porów, powyszy przypisek 35), Co si ty-

czy Gammy i Przybora (Prit7buera), to wiadomo o straceniu ich przez Henryka

Lwa podali redniowiekowi pisarze. Porów, Barthold, Gesch. II, 166.



Adolfowi z Holzatami i Sturmarami, tudzie Guncelinowi rzdzcy

Obodrytów, Reinholdowi hrabiemu Tetmarsów i Chrystianowi

hrabiemu aldenburgskiemu, w Ammerlandzie, ziemi Fryzów, i
spiesznie a do miejsca W i ruch ne, w odlegoci dwóch mil

od Dymina i tam obozem stan. Okazao sie bowiem, e ksi-

ta pomorscy Kazimirz i Bogusaw nie odmówili w tym razie

pomocy Przybysawowi i z poczonemi siami zamknli si w Dy-

minie. Sowianie przez posów wyprawionych do hrabiego Adolfa

obiecali zapaci trzy tysice marek, byle uzyska pokój, potem

przez innych posów ofiarowali tylko dwa tysice marek. Chci-

wy pienidzy hrabia, mocno si tem obrazi. Tymczasem zosta-

jcy w szeregach jego Sowianie starogardcy, ,.peni chytroci",

porozumiewali si ze szpiegami Przybysawa. Przestrzegali o tem

naczelnicy niemieccy hrabiego, ale on uwagi na to nie zwraca.

Czujno w wojsku rozluzowaa si, a gdy ksi saski zwleka

przybycie z gównemi siami i zapasy wyczerpyway si, wy-

sano ciurów obozowych po ywno do ksicia. Ciury cofnli

si i wielkim krzykiem zbudzili pice wojsko. Biegli w sztuce

wojennej hrabiowie Adolf i Reinhold z Holzatami i Tetmarsami

spotkali na pochyoci góry oddzia Sowian, których pokonali

i na bagna wpdzili. Lecz wnet inny hufiec Sowian spad na

nich jak góra; Adolf i Reinhold ze wszystkimi rycerzami zgi-

nli (6 Lipca r. 1164)/'") Sowianie opanowali obóz Sasów i roz-

szarpali zdobycz. Inni wodzowie niemieccy Guncelin i Chrystian,

zebrawszy w kup 300 wojewników, trzymali si na uboczu, nie

wiedzc co czyni. Straszne byo bowiem potykanie si z nie-

przyjacielem, kiedy wszyscy towarzysze byli zabici, lub w ucieczce

szukali ocalenia. Opamitali si nakoniec Sasi, a odzyskawszy

mztwo odparli Sowian, obóz odzyskali i klsk im zadali. Na

widok zabitego Adolfa Henryk Lew zalewa si zami, lecz bo-

le jego zagodzio zwyciztwo i mier Sowian, których do

") Oprócz Helmolda. wiadcz o tem Annal. Palidens. a. 1164. — M. G.

XVI, 93.
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2500 polego. Poleci ksi ciao Adolfa poci na l<a\val<i.

OQ-niem zasuszy i nabalsamowa, by go w grobie przodków po-

cliowa."*')

Sowianie, powróciwszy do Dymina, warowni te spalili

i w gb kraju odeszli. Postpujc w lad za nimi, Henryk Lew

zaj Dymin, gdzie cze wojska zostawi dla zburzenia i zró-

wnania z ziemi wau, a sam pocign na spotkanie l<róla Wal-

demara. Poczywszy sie, oba razem doszli do miejsca zwanego

Sup.-^^) Tu ksi otrzyma wiadomo, e do Brunwiku przyby

pose grecki z wielk wit, by sie z nim rozmówi. Wyrzek

si wic powodzenia na wojnie i opuci wojsko. Wyprawa

r. 1164 aonych korzyci ksiciu saskiemu nie przyniosa, tylko

kraj Obodrytów i przylege okolice „w zupen pustyni zamie-

nione zostay." Resztki Sowian z powodu braku ywnoci i spu-

stoszenia pól, tak mocno godem dotknite byy, e tumami

uciekay do Pomorzan i Danów, którzy bez adnej litoci sprze-

dawali ich Polakom, Serbom i Czechom.*")

Po odjedzie Henryka Lwa, Waldemar z posikami ra-

skiemi, przez ksicia Tetisawa przysanemi, opanowa Wole-

goszcz, mieszkaców z onami i dziemi wypdzi, gród duskimi

kolonistami obsadzi i syna swego jedynego Krzysztofa zamie-

rza tam osadzi, aby tym sposobem pooy trway fundament

wadztwu swemu na brzegach pomorskich. Lecz gdy przyszo

do umowy wzgldem posiadoci wygnanego z kraju ksicia

Przybysawa, zgodzono si jedn cz odda ksiciu Tetisa-

wowi, wassalowi Waldemara, drug ksiciu pomorskiemu Kazi-

mirzowi, trzeci przyjacielowi duskiemu synowi Nikota Przy-

sawowi, któremu dosta si Wolegoszcz z okolic.'*')

3«) Helmold, II, 4.

'*) Helmold, II, 4. Stolpe, gdzie zabity byl w r. 1136 Wartyslaw, ojciec

Kazitnirza i Bogusawa.
•"*) Helmold, II. 5. O zniszczeniu Pomorza wiadczy Chro. Mont. Seren.

ad a. 1 165.

*'
) Saxo Gram. XIV, 799. Quo (Henrico), se conditionibus ab eo factis liben-

ter uiurum asseverante, pactum cum hostibus habuit, ut Walogosti dominio trifariam
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Przybysaw zostawa w przyjani z ksitami Kazimirzem

i Bogusawem i gród Dymin odbudowywa. Ale Rany wkrótce

zmuszeni byli opuci wyznaczon Tetisawowi dzielnic, a Dany

skaryli sie, e Henryk Lew tajemnie podburza Ranów przeciw

Danii. Pokój zosta zerwany; Waldemar musia dla opanowania

Rany nowe wyprawy przedsibra,*'-) a tymczasem Przybysaw

z warowni dymiskiej wpadajc do ziemi Zwierzyskiej i Raci-

borskiej, pustoszy kraj, uprowadza wielk zdobycz w ludziach

i bydle. Guncelin i Bernard, czynic przeciw niemu zasadzki,

staczali czste boje, a nakoniec Przybysaw straciwszy najdziel-

niejszych ludzi i konie, nie móg ju dalej prowadzi wojny.

Ksita pomorscy mówili mu: ,.jeli ci milo y z nami i na-

szem towarzystwem si cieszy, strze si obraa wassalów ksi-

cia, inaczej z granic naszych ci wypdzimy." Przybysaw za-

przesta najazdy, a Sowianie upokorzeni nie mieli ruszy si

z obawy przed ksiciem saskim*") (1165). Nakoniec dla umowy
o sprawach sowiaskich Henryk Lew i król Waldemar zeszli

si nad r. Egdor, czy w Lubece. Waldemar zapaci ksiciu

znaczn summ pienidzy za ubezpieczenie przez niego granic

duskich od napadów Sownan, Od tego czasu wyspy duskie

poczy si zaludnia, znikli bowiem rozbójnicy morscy i okrty

ich zniszczone zostay. Król i ksi zawarli przymierze, aby

nadal danin od tych ludów, którychby na ldzie i morzu pod-

bili, wspólnie si dzielili. Ksie saski urós w potg wicej

ni wszyscy inni i sta si ksiciem ksit ziemskich. ,,Podepta

karki buntowników i poburzy ich warownie, wytpi zbójców,

uczyni pokój na ziemi i pobudowa najmocniejsze warownie." **)

Tak si obrazoway w umyle ówczesnych pisarzy czyny ksicia

sakiego Henryka Lwa. Historyja czyny jego inaczej oceni musi.

diviso, pars una Tetiszlavo, reliua Cazimaro, tertia Nucleti filio Pris7.1avo vindica-

retur, piratisque praedam Danicam appetere solitis Peni fluminis ostia clauderentur.

^^) O tem w nastpnym § 06.

*«) Helmold, II, 6.

") Ibid.
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3. Wojna ksit niemieckich z Henrykiem Lwem. Przybysaw odzy-

skuje kraj Obodrytów (1167), staje si lennikiem cesarskim, wchodzi do

skadu rzeszy Niemieckiej r. 1170.

Wzrastajca cigle potga Henryka Lwa niepokoia ksi-

t niemieckich. By on ksiciem bawarskim i saskim z woli

przyjaciela jego cesarza Fryderyka I, wada Nordalbingija, opa-

nowa ziemie Wgrów i Poabian, postawi w zalenoci od sie-

bie biskupów saskici i samego arcybiskupa bremeskiego, któ-

rych, jakby król, iud cesarz traktowa z góry, udzielajc im na-

dania i przywileje. A gdy nakoniec udao mu si opanowa

kraj Nikota i pozawiera z królem Waldemarem przymierza,

duma jego podniosa si do nieopisanych rozmiarów. Nie móg

sta si cesarzem, ale i nie yczy równa si z innymi ksi-

tami. By wic, wedug Helmolda, „ksiciem ksit". Pychy

i zarozumiaoci jego ksita jednak znie nie mogli. Na czele

przeciwnego mu stronnictwa stanli zdolni, ambitni i potni s-

siedzi: arcybiskup magdeburgski Wichman i margraf branden-

burgski Albrecht Niedwied, a okoo nich grupowali si ró-

ni biskupi, grafy, nawet najpotniejszy arcybiskup koloski

Reinold, kanclerz cesarstwa.^^) Napróno ksi Henryk wysta-

wi w Brunwiku posg Lwa, w oznak tego, e zdetermino-

wany by nie ustpywa wrogom;^") wszyscy, których on wprzód

z góry traktowa, przeciw niemu powstali. Wielko jego pada

od razu, bo w rzeczywistoci nie by on wielkim mem. Zaro-

zumiay, sknera, zdzierca, wiaroomca, okrutnik, nie wzbudza ku

sobie zaufania w takiche, jak on, po wikszej czci panach nie-

mieckich. Wojna domowa pocza si najpierw we wschodniej

Saksonii r. 1166. Przycinity z rónych stron Henryk szuka

sprzymierzeców, lecz gdzie ich wzi, kiedy go wszyscy odst-

pili? W razie niepomylnoci mógby atwo zdobycze w ziemi

*'^) Helmold, II, 7; Chr. Mon. Ser. a. Ii66; inne róda zebrane w Rau-

mera Regestach, N. 1342.

**) Pentz, Gesch, Meklenburg, 49.
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sowiaskiej straci. Sasom nie ufa, na Sowian rozlicza. Zwró-

ci uwag na Przybysawa, którego dzielno i wytrwao w obro-

nie ojczj-any uszanowa nawet bezduszny Henryk. Porozumia

si z nim i z wyjtkiem ziemi Zwierzyskiej, pozostawionej Gun-

celinowi z Hagen, reszt dziedzictwa Przybysawa odda mu,

w nadziei wiernoci i pomocy*') (1167). W skutek tego zwo-

lennik duski Przysaw wygnany zosta z Wolegoszcza i nie

wzmiankuje si ju odtd w dziejacli.^^) Przybysaw odbudowa

zamki Meklenburg, Iowo, Roztoki, koo których zbiera i osa-

dza rozproszonyci Sowian.

Ubezpieczywszy si ze strony Sowian i majc wiernego

sprzymierzeca w Przybysawie, który w kadej ciwili móg
uderzy na posiadoci brandenburgskie Albrechta Niedwiedzia,

Henryk Lew wtargn do wschodniej Saksonii, wszystko zniszczy

a do Magdeburga, potem zwróciwszy si ku pónocy, zdoby

i zupiey Brem, spustoszy Fryzyj i po caej Saksonii roz-

niós zniszczenie, a nakoniec za wdaniem si cesarza ksita
niemieccy pogodzili si z Henrykiem. ^'')

Kiedy Henryk Lew zajty by wojn domow, król Wal-

demar zhodowa wysp Ran (r. 1168). Po przywróceniu za

w Saksonii pokoju, Henryk przez poselstwo do Waldemara wy-

prawione, da wydania mu zakadników i poowy daniny, sto-

sownie do poprzednio zawartej umowy. Z tego powodu wyni-

ka z Darami wojna, w której Sowianie wietny udzia przyj-

mywali. Szczegóy wyprawy opowiemy w nastpnym paragra-

fie, a tu zauwaymy, e Przybysaw po ojcowsku opiekujc si

losem zuboaej i mocno skoatanej ludnoci sowiaskiej, w ni-

czem nie przeczy ksiciu Henrykowi Lwu, a ten wysoko' ce-

*') Helmold, II, 7.

*") Syn jego Kanut, zduszczony, pozosta w Danii, celowa wicej pobo-

noci, ni znoszeniem trudów wojennych, cale swe dobra na wyspie Alsen zapisa

w r. 1 183 kocioowi . Kanuta w Odense, gdzie yczy by pochowanym. Patrz

Meklenburg. Urkundenbuch, I, N. 137.

*») Helmold, II, 8, 9, 10, 11.

Tom III. 41
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Tiic stateczne zachowanie si Przybyslawa, okazywa mu swe

AYzgldy. Przybyslaw gorliwie szerzy clirzeciastwo, zaoy
1 Marca r. 1

1
7 1 bogato uposaone opactwo Cystersów w Do-

braniu,''*') zbudowa katedr zwierzyska i chocia bezporednio

by wassalem Henryka Lwa, lecz w kraju swym by samowa-

dnym ksiciem sowiaskim, od nikogo wicej, oprócz Henryka

Lwa, niezalenym. Ale ju od r. 1 1 70 stosunki polityczne ksi-

•cia sowiaskiego i ludu jego zmienia si poczy. Fryderyk I

bowiem, wydaja biskupowi zwierzyskiemu Berno przywilej na

dyecezyj, granice której sigay poza kresy dzierawy Przyby-

sawowej, zapewni ask sw panom i ludziom ziemi sowia-
sldej, a przyjwszy wszystkich pod sw opiek, zrówna ich

z rycerstwem niemieckiem.'^') Odtd Przybysaw sta si ksi-

ciem rzeszy niemieckiej, chocia tytuu tego jeszcze nie posiada,

ale rzdzi si musia prawem niemieckiem, jako lennik cesar-

ski, nad którym czas niejaki dozorowa jeszcze ksi saski Hen-

ryk Lew, nim z biegiem czasu ksi sowiaski (obodrycki)

cakiem wszed w poczet ksit rzeszy.

Takim sposobem Obodryci pocignici zostali do jednoci

pastwowej i kocielnej z Niemcami, od których rónia ich jesz-

cze mowa i niepowstrzymany ból, na widok braci ujarzmionych

w Wagryi i ksistwie Zwierzyskiem. Sowianie niepokoili Niem-

•ców, zamieszkaych w Zwierzynie i okolicy. Rozkaza przeto

swoim Guncelin rzdzca zamku, aby skoro tylko spostrzeg ko-

gokolwiek ze Sowian idcych bocznemi dfogami bez usprawie-

dliwionej przyczyny, eby takich chwytali i natychmiast wie-

f*^) Genealogia Doberan. ed. Lisch. Meklenb. Jahrb. XI. Obacz Mekl. Ur-

kundenbuch. T. I, N. 98.

5') A. 1
1
70. Principes terre illius cum omni populo in plenitudine gratie

et in defensione nostre maiestatis suscipimus, . . . Ipsos etiam principes et maiores

terre attentius monitos esse volumus, ut, quia in gratiam nostri et honorem princi-

pum terre nostre recepti sunt, ipsis inpares in cultu dei non existant, sed mor
oronium christianorum decimas suas, nuUo excepto, deo fideliter persolvant, rapinas

•et latrocinia prohibeant, pacem cum vicinis christianis teneant. Meklenb, Urkua-

<lenbuch, I, N. 91.



— 643 —
szali. „Takim sposobem, powiada mnich bozowski, Sowianie

cokolwiek od kradziey i rozbojów powstrzymani zostali," ^-) za-

pomniawszy chyba o tem, co sam wyrzek o strasnem znisz-

<:zeniu Sowian, rugowanych z dziedzin i dociskanych godem
wród ogólnego zrujnowania kraju.

§66.

Upadek Ranów.

i. Zatargi Ranów z Danami. Wyprawy Waldemara przeciw Ranom

r. 1159, 1160, 1165 i na Pomorze r. 1162, 1166.

Po zniszczeniu Lutyków, ostatnim przytukiem staroytnego

•obyczaju i wiary sowiaskiej szczycia si§ wyspa Rana. Cze
Swantewita arkoskiego, zamiwszy dawniejsza saw Radogosta

Tatarskiego, taka wzitoci syna, e nawet ujarzmieni przez

Niemców Wgry przysyali corocznie do arkoskiej wityni
danin Swantewitowi, jako bogu bogów.') Kapani pogascy,

korzystajc z atwowiernoci ludu, podtrzymywali zabobony, sta-

rali si nawet wprowadzi ofiary krwawe Swantewitowi, byle cze
jeszcze "bardziej podwyszy. Powodzenie odwanych i przedsie-

bierczych Ranów na wojnie i w stosunkach towarzyskich, przy-

pisywane Swantewitowi, napaway ich zarozumiaoci o wa-

snej potdze. witej ich ziemi nie splugawia noga adnego

wroga, a do króla obodryckiego Henryka (r. 1113), a chocia

zupieenie przez niego skarbów Swantewita i spalenie pobrze-

nych osad mogo Ranów przekona, e kraj ich nie jest tak

niedostpny, a potga nie tak gron, jak im si zdawao, ka-

pani jednak potrafili wytomaczy wol Swantewita i takim fa-

natyzmem lud natchn, e gdy si Rany dowiedzieli o przyj-

ciu przez Pomorzanów chrzeciastwa, bez zapytania u nich na

»«) Helmold, II, 13.

1) Helmold, II, 12.

41*
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to zgody, wojn Szczecinianom wypowiedzieli (1127).-) Przyja-

ni ich cieszya si tylko dynastyju. ksit obodryckich z rodu

Kruka. Wzy pokrewiestwa, kojarzone kultem pogaskim,

a moe i obawa wzrastajcej potgi ksicia saskiego, pobudzay

Ranów do posikowania Nikota podczas najazdu krzyowców

(i 147), kiedy flota duska zostaa pobit przez Ranów, póniej

za, gdy wyparci z dziedzin swych Wgry i Obodryci grabili

okrty i brzegi duskie, Ranowie cigle ich wspierali, W od-

wet Danowie napa<^U na Arkon w r. 11 50, lecz pobici sromo-

tnie odeszli, a Sowianie w lad za nimi do Skanii wtargnli.^)

Napróno król Swein w nastpnym roku ( 1
1
5

1 ) baga cesarza

Konrada III o pomoc przeciw Sowianom,'*) i wznosi twierdze

nad Betem, Rany rozdranieni napadem na Arkon gromili

Danów i brzegi duskie strasznie niszczyli.^) Potga raska

szczycia si tak wzitoci, e król Swein, podczas wojny do-

mowej, nie zdoawszy, z pomoc Henryka Lwa, zatrzyma tron

duski przy sobie, uda si do Nikota i z jego pomoc wadz
odzyska (11 56).'') Póniej, gdy przeciw Sweinowi uzbroili si

Kanut i Waldemar, Swein, yczc zaskarbi sobie przyja Ra-

nów, ofiarowa Swantewitowi arkoskiemu czasz pysznego wy-

robu (i 157).") Byy to wszake ostatnie tryumfy chylcego si

do upadku pogastwa, dokoa którego pastwa chrzeciaskie.

2) Wyej s. 550.

") Annal. Colbazienses. a. 1150, IX Kalendas lunii bellum fuit apud Arkun

in Slavia, feria IV. Slavi transierunt Scaniam. Pertz, M. G. XIX, 715. — Klempin,

Pom. Urk. I, N. 40.

*) A. 1 151. Valete et principes vestros ad Slavorum depressionem exxi-

tate, et super his, quae digna videntur, rescribite. Mekl. Urk, I, N. 53.

5) Wyej § 6q, s. 622, 623.

«) Helmold, I, 84, Porów, wyej § 65, s. 625.

") Saxo Gramm. lib. XIV, s. 825— 6. Hanc itaque statuam, totius Sclla-

viae pensionibus cultam finitimi quoque reges non absque sacrilegii respectu donis

prosequebantur. Quam inter caeteros etiam rex Danorum Sveno propitiandi gratia

exquisiti cultus poculo veneratus est, alienigenae religionis studium domesticae prae-

ferando, cuius postmodum sacrilegii infelici nece ponas persolvit. Do tego obja-

nienie Dahlmana, Gesch. v. Danem. I, s. 268, o uyciu wyrazu nece zamiasti

c a r c e r e.
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zaborcze, oczekiway tylko dogodnej chwili do opanowania Ra-

ny, nie dzielc si z ssiadami zdobycz.

Król duski Waldemar, posiadszy Danij sam jeden w ro-

ku 1 157, i majc znakomitego doradzc w osobie wysoko ukszta-

conego biskupa roskildskiego Absalona, zamierzy skorzysta

z ówczesnego rozstroju Sowiaszczyzny zaodrzaskiej i zliodo-

wa sobie Ran. Absalon, pochodzcy z chopów zelandzkich,

rozumem, nauk, przezornoci i moc charakteru, dobiwszy si

wysokiej godnoci duchownej, stan przy Waldemarze jakom
stanu, nie gardzcy wszake i wojennem rzemiosem, na czele

piratów.^) Z nim Waldemar organizowa si wojenn, do walki

z Ranami, a przygotowawszy do wyprawy 260 korabi, wiosn

r. 1
1 59 aglowali do brzegów Rany, zamierzajc niespodziewanym

napadem przed witem opanowa Arkon. Kiedy si flota du-
ska do brzegów wyspy zbliya, soce wschodzio, bydo paso

si po brzegach morskich, co byo wskazówk, e mieszkacy

nie dojrzeli zblienia si nieprzyjació, lecz Waldemar nie zrezy-

kow^a si uderzy na Arkon, zmieni kierunek floty i zdy
do brzegów pomorskich przy grodzie Bart, gdzie wojownicy

Waldemara ssiednie osady zupieyli i z dymem pucili.^) Tym-

czasem zaoga duska na flocie, spostrzegszy zbliajc si flot

rask, ucieka i w takie trudne pooenie postawia Walde-

mara, e ten z Absalonem musieli si ratowa ucieczk, na sie-

dmiu niedojrzanych przez nieprzyjació korabiach. Niepowodzenie

nie zrazio króla i doradzc jego. Znowu zorganizowali flot

i w tyme jeszcze roku (1159) w jesieni Waldemar spustoszy

pówysep arkoski, ze zdobycz do korabi wraca, i napadaj-

cych na niego mieszkaców wyspy do ucieczki zmusi.^") W ro-

ku n6o flota duska, posikujc Sasów przeciw Nikotowi, wesza

8) Non minus piratam se quam Pontificem gessit, Saxo Gramm. lib. XIV.

^) Okolica Bart, w kraju Czrezpienianów, prawdopodobnie naleaa do Ni-

klota, sprzymierzeca Ranów. Ale i ksita pomorscy wdzierali si do tego

zaktka.

10) Saxo Gramm. lib. XIV, 746—752.
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do r. Warnawy. Sprzymierzecy Nikota, Rany, wysali do Wal-

demara w poselstwie Dambora, który za porednictwem Absalona

prosi o pokój, ale gdy spostrzeg burzliwo wiatrów, brak y-
wnoci i opieszao na flocie duskiej, zmieni ton mowy, a o za-

kadnikach i pieniadzacli sysze nawet nie cicia. Na zapyta-

nie za Absalona: jakby móg da rkojmie w dotrzymaniu

umowy, Dambor rzek, e gotów jest uroczycie rzuci kamie
do morza i zakl si, e „kto naruszy mir, niech jak ten ka-

mie zginie w otchani morskiej." ^^) Absalon na to nie przy-

sta, da zakadników, poselstwo nie doprowadzio do porozu-

mienia si. Cokolwiek póniej, gdy ju Nikot walczy z Henry-

kiem Lwem, Rany wspólnie z pobrzenymi mieszkacami usiowali

odci flot dusk od morza i zamkn j w rzece Warnawie,.

lecz gdy si to nie udao, Dambor znowu w poselstwie przyby

i wedug obyczaju sowiaskiego, nad brzegiem morskim roznie-

ci ogie, dajc tern zna nieprzajacioóm, e wysuchanym by
da.'-) Ze strony Danów wypadao posa ód dla przeprawy

posa do królewskiego okrtu, lecz Waldemar nie posa odzie

aby nie pokazywa posowi usposobienia do pokoju. Dambor

wic we wasnej odzi dopyn do floty duskiej i znowu tra-

ktowa o warunkach pokoju. Rany zgodzili si paci królowi

duskiemu podatek i posiki wojenne dostarcza ^^) (roku 11 60).

We dwa lata póniej Waldemar z raskiemi posikami napad

na Wolegoszcz i za porednictwem ksit pomorskich, otrzy-

ma zakadników w rkojmi zaprzestania rozbojów morskich ^^)

(i 162). Henryk Lew milcza, sam majc oczy na Ran i dalój

na wschód zwrócone, a Waldemar, nie ufajc podstpnyjn ma-

1') Saxo Gramm. XIV, 755. A quo oblationem suam liquida fide proseui

rogatus, pignoris loco lapillum se aquae injecturum asseruit. Siquidem icturis foe-

dus barbaris religioni erat calculum in undas conjicere, seque, si pacto obviam issent,.

mersi lapidis exemplo perituros orare.

") Saxo Gramm. XIV, 764.

»8) Saxo, XIV, 767.

") Saxo, XIV, 773.
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chinacyom niemieckim, warownie dusk, na pograniczu Szlezi'

wiku z Nordalbingij, Danwirke, dotd drewnian, murem oto-

czy'^) (i 163).

Powstanie ksicia Przybysawa w r. 11 64 oywio Walde-

mara nadziej nowej na Sowianach zdobyczy. Wezwany przez

Henryka Lwa do wspólnego przeciw Obodrytom dziaania, Wal-

demar z potn flot i posikami raskiego ksicia Tetisawa

opanowa Wolegoszcz, mieszkaców wypdzi, gród osadzi wasn
zaog i tak gorco pragn utwierdzi wadz sw na staym

ldzie, e jedynego syna swego Krzysztofa zamierza w Wole-

goszczu osadzi. A gdy si temu Absalon i panowie duscy
sprzeciwili, Waldemar zawar z ssiednimi ksitami umow,
moc której ziemie pooone nad r. Pien i morzem, mianowicie

kraj Czrezpienianów podzielono na trzy czci, jedn Tetisa-

wowi, drug pomorskiemu Kazimirzowi, trzeci z grodem Wole-

goszczem Przysawowi, synowi Nikota.^**) Umowa ta nie podo-

baa si Henrykowi Lwu, gotów by j wywróci orem, a Rany,

spodziewajc si od niego pomocy, naruszyli przymierze z Da-

nami. W skutek tego Waldemar, w pocztku roku 1165 spusto-

szy pówysep Witów i posa Absalona w gb wyspy do Zu-

daru, aby spieszce do Arkony posiki wojenne odci. Absalon,

spustoszywszy Zudar, pocign do Gardu, rozpdzi nieprzyja-

ció, którzy mu opór stawili i ze zdobycz do okrtów wróci.

Król pustoszy brzegi i dopiero w jesieni, dla poprawienia okr-

tów, do domu wróci. Póniej, zwaajc, e Rany w Arkonie

maj jedn tylko bram i w otwartem polu nie wa si opie-

ra, Waldemar zostawi wityni arkosk w pokoju, wyldo-

wa na pówyspie Jasmund, zkd Absalon wtargnwszy w gb
kraju, przez trudne w górach przejcia, zdy do Góry, na pó-

^^) Annales Danici. a. 1163. Waldemarus rex contra malitiam Teutonico-

rum Danvirkae muro circumcinxit, quod prius de lignis erat. Langebek, Ser. rer.

dan. IV, p. 23.

i«) Cytat patrz wyej § 65, przyp. 41, str. 638.
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Wyspie Mnichowie i tak przerazi Ranów spustoszeniem kraju,

e ci, straciwszy nadzieje otrzymania od ksicia saskiego pomocy,

dali Waldemarowi zakadników i pokój okupili w Strzale.^')

Powodzenie Waldemara na Ranie, rozdranio Henryka

Lwa. Nie wzbrania wic Sowianom upiey na morzu Da-

nów. Przycinity tem Waldemar, zjeclia si z Henrykiem na

granicy, nad r. Egdora i zawar umow, aby nadal danin od

tych ludów, którychby na ldzie i morzu podbili, wspólnie si

dzieli.^'')

Zapewniwszy si ze strony Henryka Lwa, Waldemar miao
przedsibra nowe wyprawy do brzegów sowiaskich. W po-

cztku r. 1 1 66 najecha okolic Trzeboe, zniszczy j a do sa-

mego grodu tak, e w kilkadziesit lat póniej, za czasów dzie-

jopisa Saksona Grammatyka w XIII w., spalone osady pustk

stay. ^^) Latem tego roku Waldemar spieszy ukara Wole-

goszczanów, którzy wypdziwszy zaog rask, prowadzili roz-

boje morskie. Król, wtargnwszy do ujcia Pieny, doszed do

Ostrony.-") Zatrwoeni tymi napadami ksita pomorscy, sta-

rali si postawi Pomorze pod ochron Henryka Lwa, a ten

pomimo gronych okolicznoci, wród wojny jego z ksitami
Saksonii, przyj pod sw ochron Pomorze i owiadczy goto-

wo bronienia wassala swego ksicia Bogusawa. Nie zwaajc

wic na zawarte z Henrykiem przymierze, Waldemar ujrza si

midzy trzema wrogami: Sowianami pomorskimi, Sasami i Nor-

wegami, z którymi wtedy wanie wojn rozpocz. Na szczcie

Waldemara, zamieszkay od dawna w Danii, sowiaskiego po-

chodzenia Gotszalk, uywany za tómacza w stosunkach z Luty-

kami, Obodrytami, Wgrami, Ranami i Pomorzanami, owiad-

-") Saxo, XIV, 804. Tunc se Rugiani contiahendi a Saxonibus auxilii spe

fraudatos experti, uatuor obsidibus praebitis apud Strelam insulam pacem a rege

pecunia quesiverunt.

!») Helmold, II, 6.

i») Saxo, XIV, 806.

*<>) Saxo, XIV, 807. Ad locum cui nomen Ostrono.
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czy Absalonowi, e on z atwoci przecignie Sowian na stron

dusk, poniewa, mówi, „u Sowian jest we zwyczaju
•dasie uwie przez lekkomylno i wszyst-

ko popiesznie, anieli rozwanie wykona."'*^)

Za zezwoleniem biskupa Gotszalk uda sie do Pomorzanów jako

przyjaciel i doradzca. owiadczajc, e powodowany mioci do

Sowian przyby ostrzedz ich, aby nie popenili gupstwa, lecz

rzdzili sie rozwag. "Wszak ju poddali si dobrowolnie tym.,

którzy pragn z ojczyzny ich wyprze. ,.W iadomo bowiem,
e Saksy nie zadowolniaj sie zdobycz lub

saw, a cokolwiek z ziemi sowiaskiej opa-

nuj, zaraz bior pod upraw i osiedlaj si,

gdy, przez dz szerzenia panowania swego,
zwyciony kraj bior w wieczyste posiada-

nie. Z tych przyczyn Nikot yciem, a Przybysaw wygnaniem

z kraju przypacili, grody za Racibórz, Iowo, Zwierzyn Sasi

opasali waem na zgub caej Sowiaszczyzny. Tymczasem Dani

z innych wcale powodów wojn prowadz: nie pragn cudzej

ziemi, lecz bardziej wol wasn broni, ni cudz zabiera. Dla

tego powinni Pomorzanie stara si o to, aby zaogi saskie usu-

n, zawrze przymierze z Danami, których za nieprzyjació

Saksów uwaa i tym tylko sposobem zapewni ojczynie naj-

droszy skarb wiecznej wolnoci." Sowa obudne Gotszalka po-

dziaay na Pomorzanów. Razem z wygnanym przez Niemców

Przybysawem uderzyli na zaogi saskie w kraju Obodrytów

i warowni Iowo zburzyli. Tego tylko oczekiwa Waldemar,

-albowiem Henryk Lew, rozgniewany postpkiem Pomorzanów,

razem z Waldemarem uderzyli na nich. Saksy oblegali Dymin,

Waldemar pustoszy okolice Wolegoszcza, Uznoim w popió obró-

cony, a Sowianie, aby si pozby najedców, zapacili im pie-

^') Saxo, XIV, 814. Quod studium maxime sibi gentis illius moribus per-

suaderi dicebat, que plerumque temeritate niti cunctaque pronius quam prudeniius

€xequi soleat.
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niadze--) (1166), Zniszczenie byo okropne. Kraj cay spalony-

tak, e wedug Saksona Grammatyka, jaskóki, pozbawione za-

ktków domowych, lepiy swe gniazda po okrtach duskich.

Dla pilnowania za trzód, wydartych mieszkacom, Danowie

utrzymywali osobnych pastuchów.

Zasze w tym czasie zmiany w ziemiach nadbatyckich,,

ukaday sie w sposób niepomylny dla Ranów. Przybysaw

obodrycki, otrzymawszy od Henryka Lwa dziedziczne posiado-

ci (r. 1 167), by mu wiernym wassalem, a jako chrzecianin nie

móg wspiera poganów. Ksita pomorscy Kazimirz i Bogu-

saw, oddawszy Pomorze pod ochron Henryka Lwa, nie mogli

przeczy zamiarom jego, a on tymczasem wspierajc za pieni-

dze "Waldemara, sam myla o panowaniu nad Ran. Ze wszech

stron zbieraa sie burza nad ostatni warowni staroytnego

kultu sowiaskiego. Jedynym sposobem ocalenia Ranów od

dnych zdobyczy zaborców, zostawao im przyj chrzecia-

stwo i wej w zwizek z Pomorzanami, aby wspólnemi siami

stawi opór Waldemarowi, usilnie dobijajcemu sie panowania

nad caym archipelagiem raskim. Rany nie pojli jednak nie-

bezpieczestwa. Im si zdawao, e mocno obwarowana Arkona

nigdy nie moe by zdobyt, a powiewajca na wiey jej cho-

rgiew Swantewita wieki jeszcze przypomina bdzie dokoa

otaczajcym wysp chrzecianom, e pod opiek boga swego,

oni jedni cieszy si mog staroytnym obyczajem i nie do-

puszcza u siebie zmian, jakim ulegy pokrewne ludy. Zalepie-

nie, sprzeczne z duchem rozwoju ludzkoci, i uporczywe odpy-

chanie od siebie cywilizacyi chrzeciaskiej, nie mogy przynie

zbawienia. Zasklepiwszy si w ciasnych obrbach staroytnego

kultu, Rany sami sobie upadek gotowali.

") Saxo, XIV, 814—817.



- 651 -

2. Oblenie Arkony, kapitulacyja jej. Poddanie si Korenicy. Walde-

mar opanowuje ca Ran, wprowadza chrzeciastwo (1168). Niezado-

woinienie ksit pomorskich.

Waldemar, ufajc swym siom, zamierza cakiem opanowa
Ran, lecz gdy sie wda w wojn z Norwegij, Rany, postano-

wiwszy uwolni sie od zalenoci cudzoziemskiej, wznowili po

dawnemu morskie- grabiee, dajce im wane ródo dochodów,,

bez których obej si nie mogli, straciwszy duo pienidzy na

opacanie si Danom. Waldemar, zgromadziwszy takie ogromne

siy wojenne, jakich dotd nie posiadaa Danija i korzystajc

z zaprztnienia spózawodnika jego Henryka Lwa wojn domo-

w w Niemczech, rozpocz w pocztku roku ii68 ósm z kolei

wypraw przeciw Ranom. Henryk Lew, nie mogc osobicie

przyj w tej wyprawie uczestnictwa, poleci ksitom pomor-

skim Kazimirzowi i Bogusawowi, ksiciu obodryckiemu Przy-

bysawowi i biskupowi meklenburgskiemu Berno przyczy si

do Danów,^''') w nadziei, e przy podziale zdobyczy jaka cz
i jemu przypadnie. Ksita spenili danie swego suzerena,

ale gdzieby si poczyli z Danami, nie wiemy. To tylko pe-

wne, e przy obleniu Arkony dali si pozna Kazimirz i Bo-

gusaw.

Poczone siy króla Waldemara i ksit sowiaskich ze-

bray si pod stolic kraju Arkon, pooon na pówyspie

Witowie, stanowicym pónocn cz wyspy Rany. Arkona

z pónocy, wschodu i poudnia oblana morzem, wznosia si na

kredowej górze takiej wysokoci, e puszczona z uku strzaa nie

moga do wierzchoka góry dosign. Od strony ldu broni

jej na pidziesit okci dugoci wa, dolna cz którego usy-

pana bya z ziemi, a wysza cz skadaa si z balów drewnia-

nych i ziemi. W kocu wau znajdywa si obfity zdrój wody,,

do którego cieka zakryta bya mocnem obwarowaniem. Je-

») Helmold, II, 12.
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dyn bram Arkony mieszkacy zatarasowali usypaniem pagór-

ka, w ksztacie mogiy darnin pokrytej. Nad bram wznosia

sie wiea drewniana, z której powiewajce chorgwie wite da-

-vvay zna wiatu, e tu stolica kultu Swantewita.

Pojmujc trudno zdobycia szturmem tak mocno obwaro-

wanego grodu, Waldemar rozpocz na Zielone wita (19 Maja)

oblenie najprzód ze strony morza, przygotowywa materjay

drzewne i przyrzdy do szturmu, starajc sie opanowa wazki

przesmyk, czc^' Arkon z wntrzem wyspy, aby wszelkie sto-

sunki grodu z krajem uniemoebni. Raz chopcy z obozu du-

skiego bawili si ciskaniem kamieni na oblonych, którzy znaj-

dujc to zabawnem, nie przeszkadzali im. Do chopców przy-

•czyli si podrostki, kamyków coraz wicej ciskano, na co obleni

podobnym sposobem poczli odpowiada. Tymczasem jeden z mo-

dzieców, zauwaywszy, e pagórek pod bram poczyna si za-

pada i e przez to utworzya si gboka jama, o czem obleni

nie wiedzieli, spuci si do jamy, kaza poda somy, snopy

której podrzucano mu wóczni, a napeniwszy jam som, za-

pali j i umkn. Poar ogarn wierzchni cz wiey, a mie-

szkacy przeraeni niespodziewanym wypadkiem, nie wiedzieli,

•co pocz: czy poar gasi, czy si broni przeciw napadajcym

wrogom, których biskup Absalon w hemie i puklerzu do boju

prowadzi. Do gaszenia poaru zabrako wody, poczto gasi

mlekiem, lecz wiea, a z ni razem chorgwie raskie i najwa-

niejsza pomidzy niemi chorgiew Swantewita, zwana „stani-

c," '*) spony. Przeraenie opanowao obroców Arkony, a tym-

czasem Waldemar wszystkiemi siami przypuci szturm, w któ-

rym Kazimirz i Bogusaw odznaczyli si rycerskimi czynami.-^)

2*) Inter quas erat Stanitia magnitudine ac colore insignis, cui tantum vene-

rationis a populo Rugiano tributum est, quantum omnium pene deorum majestas

•obtinuit. Saxo Gram. XIV, p. 830.

25) Saxo, XIV, 833. Pomerani quoque sub Cazimaro et Bogiszlavo duci-

bus, spectante rege dimicari egregium rati, audacissima urbis oppugnatione singulare

virtutis specimen ediderunt.
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Niektórzy z oblonych, nie yczc przey upadku ojczyzny^

rzucali si w ogie, lecz inni, dzielnie si trzymajc, mocny od-

pór dawali wrogom.- Nareszcie jeden z oblonych zada go-

no rozmówienia si z Absalonem. Biskup wskaza dla zejcia^

si oddalone od bramy miejsce, zada, aby gaszenia poaru

zaniechano i uda si do króla. Waldemar, zwaywszy okoli-

cznoci i obawiajc si, eby ogie nie zniszczy zdobyczy i eby
oblegajcy, oprócz sawy nie byli pozbawieni nagrody, poleci*

Absalonow poda oblonym nastpne warunki: wyda posg
boyszcza ze wszystkimi skarbami wityni, uwolni pojmanych

chrzecian bez wszelkiego wynagrodzenia, przyj wiar chrze-

ciask i uroczystoci chrzeciaskie obchodzi zwyczajem du-
skim, role i posiadoci ziemskie wityni pogaskiej przezna-

czy na utrzymanie kapanów chrzeciaskich , dostarcza na

zapotrzebowanie Danów posiki wojenne, paci rocznie po 40 fe-

nigów srebrnych od kadego zaprzgu woów i da tyle zaka-

dników w rkojmi spenienia warunków pokoju. ^^) Przerwanie

szturmu sprawio niezadowolenie w wojsku. W obozie szemra-

no, e za prac i rany oni*erze pozbawieni bd zdobyczy i a-

dnej nagrody nie otrzymaj, a Rany, którzy tak dugo grabili

Danów, unikn odwetu. Waldemar zwaajc, e chciwe krwi

i upów wojsko gono przeciw Absalonowi szemra poczo,

zwoa na rad ksit i wodzów, do których przemawia Absa-

lon, i dowiód, e mieszkacy Arkony nie zuyli jeszcze wszyst-

kich rodków obrony, a szkody przez poar uczynione naprawili

glin i e gdyby Arkona, po krwawym boju i nie bez strat wiel-

kich, zdobyt zostaa, inne grody raskie przeoyyby podobnie

walk nad dobrowolne poddanie si. Rada uchwalia przyj

umow Absalona, a szemrzcych Waldemar oddali na nocleg.

Na zakadników Absalon wybra dzieci. — W nocy zjawi si

do niego powany obywatel miasta Korenicy i przez tómacza,

wzmiankowanego ju wyej Gotszalka, prosi, aby mu pozwolono.

«) Saxo, XIV, p. 834; Helmold, II, 12.
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ipowróci do domu, poniewa on przypadkowo tylko znajdywa

si w Arkonie, za to obowizuje si skoni swych rodaków do

poddania si i na trzeci dzie przybdzie w poselstwie. Nazy-

wa si on Granca, syn Litoga. Na przeoenie o tern Walde-

mar zgodzi si z warunkiem, e poddanie si Korenicy powinno

nastpi w cigu trzecli dni i e na spotkanie Absalona, który

przybdzie do Korenicy dnia nastpnego, Avyj maj obywatele

miasta, w przeciwnym za razie umowa upada.

Nastpnego- dnia Danowie, zdjwszy misternie zrobion za-

son posgu Swantewita, zamierzali zwali posg i wityni
zburzy, lecz gdy nikt z tuziemców rki do tego przyoy nie

cicia, Danowie uyli jeców i przybyszów, szukajcyci w Ar-

konie zarobku. Ogromny posg boyszcza, zrbany u kolan,

zwali si na przyleg cian, ^^ potem wleczony po ulicy, po-

•wrozem za' szyj zaczepionym,-^) wzbudza w jednych ze Sowian

al, w innych miech i drwiny, a gdy porbany na drwa zgorza

pod kotem wojska duskiego, mieszkacy Arkony pozbyli si

cakiem przekonania o potdze bóstwa ich. Tego dnia synowie

moniejszych rodzin, wybrani zostali na zakadników, dla ode-

sania do Danii.-®) Na miejscu spalonej bonicy Swantewita,

Waldemar rozkaza zbudowa koció. Rany niczemu nie prze-

czyli, chrzest przyjmywali bez oporu, lecz dla braku kapanów,

Absalon opowiadanie zasad wiary nawracajcym si, poleci pi-

sarzom.^*')

Zaatwiwszy waniejsze sprawy w Arkonie, Absalon z 30

•okrtami popieszy do Korenicy, gdzie na umówionem miejscu

spotka go Granca na koniu. Przybyli tam i królowie rascy

Tetisaw z bratem Jaromirem i ze wszystkimi monymi panami.

Kadcign wreszcie i Waldemar z wojskiem, zatwierdzi wa-

2") Opis posgu Swantewita, wyej w Tomie II, s. 825, 942.

28) Helmold, II, 12.

2») Et accepit filios nobilium obsides et abduxit eos secum in terram suam.

Selraold, II, 13.

»o) Saxo Gram. XIV, 838.
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Tunki ugody, poczem Absalon z biskupem arhuzskim Sweinem,

w towarzystwie Jaromira, udali sie do Korenicy. Absalon mia

z sob 30 rycerzy, ale na przeoenie Jaromira wiksz cz
ici odprawi, z obawy, aby przy zetkniciu si z ludem nie za-

szo jakie zaburzenie. Zbliywszy si do Korenicy Danowie do-

piero poznali, jakby im trudno byo zdoby gród ten, otoczony

zewszd moczarami, przez które prowadzia jedna tylko cieka,

a po obu stronach rozlegaa si przepa bezdenna. cieka do-

prowadzia do bramy grodu, u której koczyy si bota. Na

powitanie biskupa i Jaromira, który zdaje si by starszym kró-

lem i arcykapanem, wystpili z Korenicy wojownicy w liczbie

'6000 ludzi, w osobnycli oddziaacli, a stanwszy w bojowym

szyku, kopije swe do ziemi w^etknli. Na widok tego zatrzy-

mali si towarzysze Absalona, lecz biskup uspokoi ich obja-

niwszy, e wojsko czyni to dla okazania szacunku przybywaj-

cym. Jeszcze wucej zdziwili si cudzoziemcy, gdy zbliajc si

do bramy, ujrzeli wojsko rzucajce si na ziemi, „jakby dla

uczczenia bogów, oddajc im winne pokony," poczem wojsko

powstawszy szo za nimi. Korenica tak mocno bya przepe-

niona budynkami, bydem i ludmi, e kamie rzucony przez way
nie upadby na go ziemi. Powietrze byo nadzwyczaj smro-

dliwe; ludno z dobytkiem cisna si w ciasnocie. Absalon

wnet zaj si zniszczeniem bawanów i bonic Rugewita, Pore-

wita i Porenuta,^^') do czego aden z tuziemców nie chcia przy-

oy rki. Tego dnia powici trzy nowe cmentarze. Na-

stpnego dnia Absalon, dla nauczania ludu zasad wiary, prze-

znaczy pisarzy i kapelanów-, poczem z Jaromirem uda si do

Waldemara.

Opanowawszy Ran, Waldemar nie myla dzieli si z kim-

kolwiek ze sprzymierzeców zdobycz, lecz zarzd jej powierzy

ksitom Tetisawowi i Jaromirowi, jako wassalom swoim, a sam

z flot uda si do ssiedniej wyspy, gdzie posikowe oddziay

*) O tych bóstwach wyej w Tomie II, s. 732.
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pomorskie i obodryckie poegna, a otrzymawszy od poseltwa

raskiego skarby wityni Swantewita, w siedmiu wielkich skrzy-

niach napenionych pienidzmi, do Danii odpyn.

Jako zwierzchni pan Rany, Waldemar przeznaczy cz
floty swej dla strzeenia brzegów raskich od napadu rozbójni-

ków, poniewa w tym czasie nadchodzia stosowna pora do po-

owu ledzi u brzegów Rany, z czego korzystajc rozbójnicy

morscy, grabili przemysowców. Wprowadzeniem chrzeciastwa

u Ranów mia si zaj ksi Jaromir, pod gównym kierun-

kiem biskupa Absalona. Pojmujc doskonale nowy stan rzeczy,

Jaromir rozsdnie zastosowa si do okolicznoci, przyj uro-

czycie chrzeciastwo,^*) przez co podwyszy sw godno
w oczach cudzoziemców i móg wadz sw uywa na poytek

wasnego ludu. Z swojej strony Absalon, powróciwszy do Da-

nii, stara si zamiast czasowo zostawionych pisarzy i kapela-

nów, przeznaczy na missionarzy odpowiednich kapanów, któ-

rych zaopatrzy we wszelkie potrzeby z wasnych dochodów,

mdrze pojmujc, e nowonawróconych nie wypadao obcia
dziesicin.'^'^)

Jake caa ta sprawa opanowania Rany rónie wyglda od

podbojów niemieckich w innych czciach Sowiaszczyzny? Wal-

demar zabra wprawdzie skarby Swantewita, coby kady zdo-

bywca nawet w biecym wieku uczyni, ale o ujarzmieniu ludu

raskiego, obróceniem go w poddanych i robotników panów

duskich, lub o rugowaniu Sowian z dziedzicznych osad, dla

osiedlenia kolonistów, ani pomyla. da posuszestwa, posi-

ków wojennych, podatku stale okrelonego i przyjcia chrze-

st) A 1
1
70 Rugia ad fidem Christi conversa et XIII Kai. Julii baptizatus

est Jarimar cum ceteris Slavis. Langebek, Ser. rer. dan. III, 260. Dzie ten jest

dniem uroczystoci , Wita, lecz rok wypada poprawi na 1 1 68, zgodnie z Helmol-

dem, lib. II, c. 12: Erat autem tunc temporis princeps Rugianorum vir nobilis Ja-

remarus, qui audita vera Dei cultura et fide catholica, alacriter ad baptisma convo-

lavit, praecipiens etiam omnibus suis, secum sacro baptismate renovari.

3») Saxo Gram. XIV, 845; Helmold, II, 12.
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ciastwa, nie naruszajc ustroju spoecznego i stosunków miej-

scowych. Absalon za umiarkowanem postpywaniem podczas

walki, póniej troskliwoci o agodnem zasadzeniu chrzecia-

stwa i usuniciu pozoru nawet zdzierstwa z nowonawróconych,

jake rzadki przykad bezinteresownoci przedstawia w owym
wieku, gdy wszelkie pomysy zdobywców na pierwszem miejscu

stawiy grabie i ujarzmienie.

Czynno Absalona nie przeszkadzaa pracy missionarskiej

biskupa zwierzyskiego Berno, który, trudnic si nawracaniem

Ranów, stara si zapewni stolicy swej pewne prawa na tej

wyspie, na przyszo. Zaciowao si podanie, e w okolicy wsi

Swantowa, o pó mili na poudnie od Korenicy, w pewnej sa-

dzawce Rany odbyli pierwsz kpiel oczyszczenia od grzecliu

pierworodnego.^*) By moe, Absalon odjedajc do Danii,

uprosi biskupa Bernona, aby si zaj clirztem okolicznyci mie-

szkaców. W kadym razie nie ulega wtpliwoci, e Berno ra-

zem z Absalonem pracowa nad nawróceniem Ranów. ^•^) Sku-

tkiem za umiarkowanego postpywania wadz duciownyci i gor-

liwoci Jaromira, Rany, chocia ju wczeniej zachwiani byli

w wiarze pogaskiej, jak wiadczy Sakso, przyjli chrzecia-

stwo z atwoci i nigdy ju wicej do czci dawnych bogów nie

powracali.

3. Zatargi o posiadanie Rany (1169). Wojna Henryka Lwa z Walde-

marem (1170

—

I). Przymierze midzy nimi. Rana posiadoci dusk
zostaje.

Walczc pod cianami Arkony ksita Kazimirz i Bogu-

saw spodziewali si, e po zdobyciu stolicy Ranów Waldemar

odejmie wadz ksitom Tetisawowi i Jaromirowi, a Rana do

Pomorza przyczon zostanie. Gdy si jednak przekonali, e
Waldemar, nie mylc z nikim dzieli si zdobycz, Ran dla

s*) Barthoki, Gesch. II, 196.

8S) Helmold, II, 12.
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siebie zatrzyma, zasmucili sie mocno i wnet z flot sw do brze-

gów ojczystych odpynli."*') Teraz dopiero, rozwaajc straty

i bezowocne heroiczne wysilenia sie pod cianami Arkony, ksi-

ta pomorscy gniewem zawrzeli. Przyja z Waldemarem zmie-

nia sie w nienawi, krwawe skutki której miay sie da poczu

w niedalekiej przyszoci.

Tymczasem Waldemar, yczc zdobyte ziemie nierozerwa-

nym wzem z Danij poczy, wyjedna u stolicy apostolskiej

zezwolenie na pod^l^nie we wzgldzie kocielnym wyspy Rany

pod zarzd biskupa roskildskiego Absalona. Ale papie Ale-

ksander III, udzielajc powysze zezwolenie, bull z dnia 4 Li-

stopada r. 1 169 zastrzeg wyranie prawa innych kocioów, je-

liby jakie do tej wyspy posiaday"') i tym sposobem otworzy

biskupowi zwierzyskiemu Berno drog do szerzenia swój wa-

dzy na wysp Ran. e tu si nie obeszo bez natarczywego

wspóubiegania si Niemców z Danami, wskazuje to przywilej

cesarza Fryderyka I, w par miesicy, mianowicie 2 Stycznia

roku 1170, po wydaniu bulli papiezkiej, ogoszony. Przywilejem

tym cesarz, powiadczajc udzia biskupa Berno w wyprawie

przeciw Ranom i prac jego nad nawróceniem poganów, zakre-

li granice biskupstwa Zwierzyskiego na wschód a do brze-

gów morza i wyspy Rany tak daleko, jak wadza Henryka Lwa

sigaa. '^^j Tym sposobem cesarz nietylko usuwa Ran z pod

zalenoci kocielnej od biskupa roskildskiego, ale jeszcze przy-

znawa Henrykowi Lwu prawo wadania ziemi t. Co jednak

^^) Saxo, XIV, 845. Quo tempore Pomeranorum duces, qui Tetislavum re-

gno exeundeni seque Rugianae rei dominium in praemium militiae recepturos puta-

bant, postulaa abeundi licentia, amicitias hostilitate mutarunt. Quae res ipsis post-

modum ac Danis longam belli discordiam interjecit. Yespere portu solventes se ad

proximam continenti insulam appulerunt. Tak wysp moga by Kos, która rze-

czywicie tylko nieglebok morsk cianin oddziela sie od staego ldu.

'') A, 1 169 Novemb. 4 absue preiudito justicie aliarum ecclesiarum, si quam

in ipsa habent, auctoritate apostolica confirmamus. Hasselbacli, Codex N. 27.

^^) A. 1 170 Januar 2. Terram etiam Ruyanorum de dicione ducis Saxonie

terminis episcopatns sui (Bernonis) adicimus. Hasselbach, Codes N. 28.
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cesarz pod nazwa „ziemi Ranów" pojmywa, czy sam wysp,

czy posiadoci raskie na ldzie, w kraju Czrezpienianów, koo
Wolegoszcza, niewiadomo. Do, e ko niezgody miedzy Wal-

demarem a Henrykiem Lwem rzucon zostaa.

Dopóki wojna domowa w Niemczeci krpowaa siy Hen-

ryka Lwa, musia on w sprawaci raskici zacliowywa si

ostronie, ale gdy si, za wdaniem cesarza, pojedna z panami

saskimi, nie omieszka upomni si o zdobycz, jaka mu w sku-

tek podboju Ranów naleaa. e przy tej zrcznoci ksita
pomorscy i biskup Berno nie zaniedbali pobudza Henryka Lwa
przeciw Waldemarowi, pierwsi w nadziei opanowania Rany,

ostatni w celu powikszenia dociodów swej^ dyecezyi, nietrudno

to zauway z caego przebiegu sprawy. Poczuwszy si wic
na siaci Henryk Lew wyprawi poselstwo do króla duskiego,

dajc wydania mu zakadników i poowy daniny, któr opa-

cali Ranowie, albowiem wedug umowy, przysig stwierdzonej

(r. 1 1 65), jeliby król duski clicia jakie ludy ujarzmi, ksi
mia mu poda pomoc, a biorc udzia w trudach, mia te i do

korzyci naley. Gdy Waldemar odmówi i posowie z niczem

powrócili, ksi gniewem uniesiony, przywoa ksit sowia-

skicli: Przybysawa obodryckiego, Kazimirza i Bogusawa po-

morskicli i poleci im, by si na Danach zemcili. „Przywoani

odpowiedzieli: jestemy gotowi i z radoci go usuchali. Od-

prawi ich ksi i wtedy upady zapory i bramy, któremi

przed tem morza byy zamknite, wdary si fale i zalay zie-

mi, roznoszc zgub po wielu wyspach i pobrzeach duskich.

Narzdzono okrty rozbójnicze. Sowianie zajli w ziemi du-
slciej wyspy bogate i po dugim pocie nasycili si bogactwem

Danów, utyli, stucieli, zgrubieli. W pewien dzie na targu

w Meklenburgu wystawiono 700 jeców duskich na sprze-

da." ^^) Kiedy si okrty sowiaskie bawiy upieeniem brze-

gów duskich, wojsko sowiaskie, prawdopodobnie z Wgrów

«9) Helmold, II, 13.
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skadajce si, napado na wysp Alsen, zburzyo kocioy, ludzi

w niewole zabrao, a tych, co si opierali, wymordowao.*^)

Z innej strony ksita pomorscy, napadszy na Arkon, obiegli

j, lecz pobici przez ksicia Jaromira, rzucili zdobycz i umknli

(1169). Powtórnie jednak, napadszy na Ran, zburzyli Arkon

i Korenic.") W odwet król Waldemar z ogromn flot, po-

pieszy do brzegów pomorskich i ca usilno sw do pomszcze-

nia krzywd swoich na ksitach pomorskich wyty. Z posi-

kami raskiemi i 'w towarzystwie Absalona przeama Waldemar

postawione przy ujciu winy (odnogi Odry) zapory, spustoszy

okolice Wolina, aglowa po Diwenowie do urodzajnej wyspy

Kristów, wyldowa w okolicy zamku Kamienia i cay ten kt
Pomorza zniszczy. Przycinity jednak przez Pomorzanów, za-

niecha zdobycie Kamienia, zwróci do Kristowa, upiey po

brzegach, ale gdy przysani przez Henryka Lwa na pomoc ksi-

ciu Kazimi.rzowi ucznicy przybyli,*-) a ksi Bogusaw z jazd

popieszy, Pomorzanie zamknli wyjcie Danom do morza i tak

ich cisnli, e Kazimirz miao rozbiwszy swe namioty na brze-

gu Diwenowa, biesiadowa z swymi rycerzami, popijajc z czasz

zotych i srebrnych.*'') Waldemar wród trudnych okoliczno-

ci i zorzeczcych mu doradzców nie wiedzia co pocz,

lecz Absalon roztropnemi rozporzdzeniami i osobistem mz-

twem, po nadzwyczajnych wysileniach, zdoa zapory nieprzy-

jacielskie przeama i z niebezpieczestwa wyprowadzi flot

dusk, która w Listopadzie na zimowe lea do Danii wrócia

(r. 1
1 70). Atoli, w pocztku roku 1171 poboczny syn Walde-

mara Krzysztof z tysicem pancernej jazdy i z posikami ra-

skiemi, wpadszy na brzegi Wagryi, spustoszy okolice Staro-

") Helmold, II, 13.

*') Kanzow, Pomerania, s. 176; Schwarz, Diplomatische Geschichte der

Pommersch-Rugischen Stadte. Greifswalde, 1755, s. 68:>.

*2) Saxo, XIV, 861. Insignes ei sagittarii Konon et Cirinus fuere ab Hen-

rico in Sclavorum auxilium Danorum odio missi,

«3) Saxo, XIV, 862.
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gardu, ^*) a Waldemar, poczywszy sie z Absalonem na mo-

rzu, na wysokoci wyspy Falster, wyldowali w pobliu Strzay,

zlcd przedzierajc sie przez lasy kraju Czrezpienianów, do Trze-

boa i dalej, doszli a do grodu Cieszymira nad Teterowskiem

jeziorem. Zaoga grodu wymordowana, kobiety uprowadzone

do niewoli, a sam Cieszymir ocala, zapewno po przyrzecze-

niu przyjcia chrzeciastwa.*^) Tymczasem Sowianie wagrscy,

w odwet za zniczczenie okolic Starogardu, napadali na po-

brzea duskie i „szkody swoje dziesiciokrotna pomsta wyna-

grodzili."*")

Znuenie i kieski Danów pobudziy Waldemara do szuka-

nia pokoju. Wyprawi wic do ksicia Henryka Lwa poselstwo

z proba o przyjacielsk rozmow nad r. Egdor. Ksie przy-

by na umówione miejsce nad granic, doszed nie dalej, jak

tylko do poowy mostu i tu zawar przymierze z Waldemarem,

który zobowiza si poow daniny i zakadników od Ranów

otrzymanych i poow ze skarbca wityni Swantewita odda

ksiciu saskiemu. Wznowiona przja Waldemara z Henrykiem

mocno zasmucia Sowian, którym ksi rozkaza, aby na Da-

nów nie napadali, do Ranów za wyprawi posów, razem z po-

sami królewskimi, aby danin ksiciu opacali. Na utwierdzenie

za przymierza Henryk Lew zgodzi si córk sw, wdow po

Fryderyku ksiciu z Radenburga, wyda za syna Waldema-

rowego, który by ju na króla przeznaczony. Ztd wielka ra-

do u ludów pónocy nastaa. — „Morskie niepokoje ustay

i gwatowno burz ucicha. Bezpieczn staa si droga z Da-

nii do krajów sowiaskich: szy po niej kobiety i dzieci bez-

piecznie, usunito bowiem przeszkody i znikli z dróg rozbój ni-

**) Helmold, II, 13; Saxo, XIV, wypraw t nazywa expeditio adveisus

Brammiseos, dla tego, e Starogard syn u Danów pod nazwa Brandehuse. Porów.

Dahlman, Gesch. 300.

*5) Saxo, XIV, 881, wadzce grodu zwie Otimar, zamiast Chotimir, który

póniej w r. 1 172 zaoy klasztor w Darguniu.

«) Helmold, II, 13.
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cy." ^') Odtd królowie duscy wadali wysp Ran bez za-

przeczenia ze strony ksicia Henryka Lwa. Niepodlego Rany
upadla (r, 1 171 ).

Dalszy los Ranów, a do zupenego wynarodowienia ich,

opowiemy w nastpnym tomie.

ZAKOCZENIE.
Z upadkieni niepodlegoci Obodrytów i Ranów (1160— 1 171)

zamyka sie historyja Sowian zaodrzaskich. Po za granicami

dwóch pastw sowiaskich Polski i Czech zostawao wprawdzie

niepodbite przez cudzoziemców Pomorze nadbatyckie, ale ksi-

ta pomorscy, stawszy sie ju w kocu XII w. wassalami ce-

sarza niemieckiego, pocignli lud swój do jednoci z Niemcami

tak usilnie, e ju w pocztku XIII w. zachodnie Pomorze dla

Sowiaszczyzny stracone zostao.

Z pozostaej midzy Odr a ab ludnoci sowiaskiej po-

tworzyy si, w miar podbojów, wassalne Niemcom i Danom

ksistwa i hrabstwa. W niektórych z nich utrzymay si przy

wadzy dawniejsze rody ksit sowiaskich, w innych opano-

wali wadz cudzoziemcy. Wszake ksita sowiascy, upodo-

bawszy obyczaje i ustrój pastwowy niemiecki, rycho wynaro-

dowiali si, przystawali cakiem do cudzoziemców, powikszajc

tem znakomicie siy Niemców, których przednie czaty posuny

si do granic Polski i Czech. Tym sposobem marzenia cesarzy

niemieckich IX i X w., aby szerok równin sowiask po-
czy z cesarstwem, stay si faktem dokonanym. Serbowie, u-
yczanie, Lutycy, Obodryci, Rany po kolei stali si zdobycz

wrogów. Czechy od pocztku XI w., sami zaprzgszy si w su-

b niemieck, uwaay cesarza za najwyszego pana, który ksi-

t ich, wedug wasnego upodobania, jak rkawiczki zmienia.

Nareszcie i ksitom pomorskim podobao si wstpi na sub

") Helmold, II, 13.



niemiecka i zosta ksitami rzeszy. Z obszernej i ludnej So-

wiaszczyzny pónocno-zachodniej, w kocu XII w. jedna Pol-

ska zostaa pastwem niepodlegem. Lecz eby zachowa nadal

niepodlego, Polska musi o wasnych siach wstrzymywa na-

pór caych Niemiec i poczonych z niemi Czechów, tudzie

wynarodowiajcych sie pomorskich i zaodrzaskich Sowian.

Ogromne nieszczcie nad ni zawiso, w skutek egoistycznej

i niedonej polityki synów Bolesawa Krzywoustego, ale take

i nie bez winy ksit czeskich, którzy prowadzc, w cigu

dwóch wieków prawie, bitne zastpy Czechów razem z Niem-

cami przeciw Polsce, przyczynili si niemao do wzrostu potgi

cesarstwa i osabienia Polski na szkod Sowian zaodrzaskich

i samyche Czechów.

Upadek Sowian zaodrzaskieh i oderwanie si od Polski

Pomorza w kocu XII w. stanowi nadzwyczaj wan epok

w dziejach Polski i caej Sowiaszczyzny zachodniej. Podjte

przez Mieszka I i Bolesawa Chrobrego a wietnie popierane

przez Bolesawa Krzywoustego poczenie ludów od Karpatów

do morza Batyckiego w jedno wielkie pastwo, obrócio si

w drugiej poowie XII w. w niwecz prawie. Skutki tego oka-

zay si przeraajce. Ujcie Odry stracone na zawsze, morze

odsuno si, granice zwone od zachodu i pónocy obsiadaj

wrogi, gotowi przeama stawione im zapory nad Odr, rwa
polsk ziemi po kawaku. A niedoni potomkowie Krzywo-

ustego, marniejc w dzielnicach swych, nie miej nawet pomy-

li o odzyskaniu strat. Nie zjawia si midzy nimi ani jednej

osobistoci wyszej zdolnociami i charakterem: sama mierno

i niedoztwo. Polska z obszernego i potnego pastwa, jakiem

bya do mierci Krzywoustego (r. 1138), schodzi na podrzdne

miejsce, z ograniczonemi widokami na przyszo, bo ani pobra-

tymców pomorskich i zaodrzaskich poczy z sob nie ma ju

nadziei, ani odzyska stracone porty batyckie i pozycyje wo-

jenne za Odr nie przewiduje monoci. Epoka wietnych czy-

nów i wielkich pomysów Bolesawów skoczya si. Idea je-
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dnoci Sowian lecheckich runa. Polska, wyparta z dawniej-

szych pozycyi na zachodzie, musi szuka szczcia na wschodzie,

w bezowocnych walkach z Prusami i Jadwingami, lub na Rusi,

a tymczasem najbliszy ssiad i krewny ksit polskich mar-

graf brandenburgski rwie jej posiadoci za Odr, po kawaku,

ju w XII w.

Ze strony Niemców podbój Sowiaszczyzny zaodrzaskiej

zamyka pierwszy akt wielkiego dramatu „denia na wschód"

(Drang nach Osteii), rozpocztego w przedchrzeciaskie czasy,

a dotd jeszcze nieskoczonego. Czego dobijali sie Niemcy i co

zyskali do koca XII w., o tem powiedzielimy w niniejszej ksi-

dze. Dalszy cig usiowa ich do zassymilowania podbitój ludno-

ci z wasn narodowoci, oraz dalsze posuwanie si na wschód

do Wisy i Niemna, postaramy si objani w nastpnym tomie,

uwzgldniajc postpywanie ksit polskich i zachowanie si

Czechów, tudzie opór ludnoci sowiaskiej przeciw gwatownym
rodkom do wynarodowienia jej przedsibranym.

KONIEC TOMU TRZECIEGO.
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WSKANIK ABECADOWI

OSÓB, LUDÓW, MIEJSC I RZECZY
w tomie Ill-cim wzmiankowanych.

I.

Imiona i nazwy osób, ludów, plemion i bóstw mitycznych.

SKRÓCENIA: ap. = aposto; ar-hisk. = arcybiskup; Msk. = biskup; boi-

pog. = boek pogaski; br, = brat; ceS. = cesarz; CÓr, = córka;

flyn, = dynastija; gr. = graf; kaji' = kapan; kr, = król; ks. = ksiae;

kina. = ksina; 1. = lud; iiarg, = margraf; pap, = papie; pis, =
pisarz; pi. = plemi; pos, = pose; r, = ród; ryc, = rycerz; s, =
syn; w, = wity; WOJ, = wojewoda; io* = ona.

Aba kr. 459—461.
Absalon bisk. 629, 630, 645— 660.

Abraham pis. 308, 309—311, 354.

Adalbert ar. bisk. 288, 293.

Adalbert Wielki ar. bisk, 507—509, 581.

Adalwin bisk. 88, 99, 109.

Adalram bisk, 63.

Adam Bremeski pis. 291, 510, 520.

Adcer bisk. lundski 550.

Adcer bisk. roskilds. 581, 582.

Adelaida cór. Mieszka I 209,

Adelaida o. Gejzy 316,

Adelaida o, Wratysawa II 465, 485.

Adelbot bisk. 385.

Adeldag ar. bisk, 290.
j

Adelgot ar. bisk. 524, 527.

Adolf Skawenhagen gr. 516, 553, 568

do 571, 576—587, 618—626.

Adryan II pap. 89, 93, 97, 108, 575.

Agnesa matka Henryka IV 466.

I Agnieszka o. Wadysawa II pols. 589,

594-

Alboin wódz 17, 19.

AlbrechtNiedwied marg.559,561—568,

573, 579—598, 631, 636, 640.

Aleksander Wielki kr. 264.

Aleksander III pap. 615.'

AUemani 1. 22, 25, 36, 139, 207,

Alfons VII kr. 614.

Almuc wódz 193.

Almuc br. Kolomana kr. 493.

Anastazy bibliotekarz 91.

Andronik w. 97.

Andrzej s. Stefana I wegier. 459, 461,

466—467.

Anemius bisk. 97.

Angelar kap. 91, 134.

Anglowie, Angli 1. 11, 446.

Anno bisk. 100, 108.

Ansgar ap. 52, 58, 60, 504 przypisek,
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Answer opat 510.

Anzelm bisk. 580.

Arabowie 1. 168.

Ardarik kr. 19.

Aribo marg. 125, 145, 160,

Ariston bisk. 508.

Arnulf ks, Karyntyi, ces. 112, 122, 125,

I2q, 135, 193, 209, 236.

Arnulf ks. bawar. 207, 220, 223.

Arnulf bisk. 379, 402, 408.

Arnt bisk. 104, 139.

Arpad kr. 195, 197, ^04.

Arsenius bisk. 91.

Assy r, 4.

Astryda o. Sigwaldi 318 przyp.

Atelo kap. 627.

Audulf marg. 64.

August ces. I.

Austrazijanie 1. 22.

Awary 1. 16, 18, 20, 42, 54, 61, 97,

126, 196. •

Awbaba = Kaszuby 1. 318, 349 przy-

piski.

Azik wódz otrów 225 przy., 246, 252.

Babenbergi dyn. 601.

Bajan wódz 19, 20.

Balder ist. mityczna 4.

Baldwin ks. 374.

Bandkie pis, 299 przyp.

Bardy pi. 442, 572.

Baszkiry 1. 193.

Bawary 1. 72, 139, 159, 207, 393, 396,

403, 485.

Bekcejon wódz 356.

Bela kr. 459, 461, 466—467.

Benedykt bisk. 150, 157, 307.

Benedykt towarzysz . "Wojciecha 351.

Benno ks. sas. 322, 325.

Benno ryc. 369.

Bnnno bisk. aldenb. 442—443.

Benno bisk. miszn. 474.

Berengar kr. 148.

Berenhard ks. 46.

Bernard I ks. sas. 325, 331, 378, 397,

441.

Bernard II ks. sas. 441— 446, 509.

Pcrnard ap. 537,

Bernard klarewaLki 573, 576.

Bernard komes 402.

Bernard ryc. 629.

Bernhard legat 241.

Bernhard bisk. 287, 339.

Bernhard ryc. 369.

Berno bisk. 630, 642, 651—659.

Bezprym, Bezbraim ks. pols. 420—433.

Bialochrobaty pi. 202 przyp.

Bieleknegini = Adelaida 316 przyp.

Billing Herman ks. sas. 250, 257, 322,

562.

Billug, Mciwoj ks. 323.

Binizon gr. 329, 334.

Blus wódz 509, 510.

Bobrzanie pi. 413 przyp.

Bodjanskij pis. 183.

Boguchwa kronikarz 311 przyp.

Bogusaw ks. 616, 632, 637, 650—652

do 660.

Bógary 1. 63, 70, 83, 118, 12$, 137, 163.

Bolesaw Chrobry 187, 305, 313, 338

do 418.

Bolesaw miay 464, 467—484.

Bolesaw Krzywousty 489, 500—567.

Bolesaw Kdzierzawy 529— 567, 581 do

502, 613—618.

Bolesaw I Ukrutny 208, 224—234, 296,

Bolesaw II Pobony 296, 305, 321—333,

337-358.

Bolesaw III Rudy 305, 358—359.

Bolesaw s. Mieczysawa II 436—7.

Bolesaw Wysoki ks. 610, 613, 615.

Bolibut ryc. 338.

Boruta ks. bajeczny 58.

Borys car 85.

Borys sowianin 370.

Borys s. Kolomana 566, 589.

Borzywoj I ks. 86, 104, 114, 144, 218.

Borzywoj s. Wratysawa II 484.

Borzywoj II 491—493, 497.

Boo bisk. 288, 289, 292.

Boan ryc. 385.

Boej Wrszowiec 489.

Braczysaw ks. panno. 126, 135, 137, 196.

Braniborzanie pi. 338.

Brdanie pi. 43.
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Brotuf kronikarz 294.

Bruncion ryc. 373.

Bruno ks. 365,

Bruno w. 270 przyp., 386.

Brzetysaw I ks. 420, 427, 453—464.

Brzetysaw II ks. 488, 491.

Brzeanie pi. 517, 523, 561.

Budyszanie pi. 36.

Budywoj s. Gotszalka 510—512.

Buko ryc. 363.

Bulk wódz 227 przyp.

Burghard bisk. 521.

Burgundy 1. 36.

Burhard bisk. passawski 160.

Burhard bisk, misznieski 289,

Burhard komes 398.

Burysaw ks, 320 przyp.

Burwido sas. 15.

Bytecy 1. 43.

Chaldeje 1. 118.

Chazary 1. 78, 193.

Chemianie pi. 43, 53, 69, 123.

Chiczyki 1, 167.

Chomiakow pis. 183.

Chorwaci, Chrobaci 1. 49, 51, 63, 163,

202, 307.

Chrabr mnich 171, 175.

Chrystian gr. 637,

Chusal wódz 159.

Chyanie pi. 16, 237, 443, 516, 519, 552,

630.

Cieszymir pan pomór. 661,

Cudobor, Cydebor ks. 271, 317.

Cyryl w. ^3, patrz Konstanty.

Czarnkowianie 1. 532.

Czechowie 1. 20 — 24, 26, 34—37, 52,

63, 72, 85, loi, 122, 219, 343, 384,

39^. 580.

Czedrag ks, 41, 46, 50.

Czeledrag ks. 49.

Czemislaw ks. 54.

Czescibor ks. 67, 69.

Czrezpienianie pi. 237, 509—516, 519,

552, 647.

Czuwasze 1. 193.

Dagobert kr, 12, 22, 24.

Dal kr bajeczny 7.

Dambor pos. 645.

Daniel bisk. krakow. 150, 157, 307.

Daniel bisk. praski 600, 602, 608, 611.

Danowie, Dani, Duczyki 1. 3, 6, 8, 33,

37. 53. 237, 438. 504. 513. 582,

618, 633, 641—661.

Dazon holzat 53.

Dedi gr. z Wettina 327.

Dedi gr. saski 447.

Dedi marg. 471, 474.

Derwan ks. 22, 23.

Detmar bisk. pra. 298, 302.

Diedoszanie = Dedosesi pi. 398, 413

przypisek.

Ditmar bisk. werde. 581.

Ditrych z Wettina 425, 434, 471, 603.

Ditrych gr. 517.

Dobner Gelazy pis. 1 77.

DobomysI ks 70.

Dobrowski Józef pis. 177, 179, 189.

Dodilo bisk. brand, 326.

Dolecy pi. 237, 259, 389, 519, 552.

Domamir ks. 525.

Dragosawlewicz pis. 180.

Dragowit ks. 29.

Drahomira kna. 221—224, 230.

Drako ks. 30—33, 37, 39-

Dregowicze pi. macedoskie 134.

Drewanie pi. 43.

Dubrawka kna 229, 270, 309.

Dudik pis. 212 przyp.

Dudo gr. 329.

Duka kr. bajecz. 7.

Diimler pis. 190.

Durzycy 1. 14, 18, 43, 56.

Dypolt ks. 598, 603, 611.

Ebbo ar-bisk. reimski 52.

Ebbo biograf . Ottona 538—551.

Eberwin wódz 31.

Egbert gr. 40.

Egbert krewny Ottona I ces, 257, 259,

261.

Egilbert ar-bisk. trewirski 487.

Egilbert bisk. freizinge. 430.

Egward bisk. aldenburg. 291, 295, 323.

Ejd bisk. misznie. 399.

Ekbert I margr. miszn. 471 przyp.
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Ekbert II margr. miszn. 471, 475.

Ekhard I margr. miszn. 333, 336, 335.

Ekhard II margr. miszn. 433 przypisek,

457, 471-

Ekhard komes 387.

Elagin pis. 198 przyp.

Emeryk ks. Ruzii 429, 430, 431.

Emraehard bisk. meklenb 586.

Engelszalk margr. austr. 98, 102, I25i 140.

Engilmark bisk. 150.

Eppo kapl. 510.

Ercheubald bisk. eich_*-^d. 151.

Erimbert gr. 147.

Ernest ks. Ó5.

Ernest margr. austr. 363, 366.

Erkinbald ar-bisk. mogunc. 401.

Eryk kr. bajecz. 5.

Eryk kr. duski 45, 54.

Eryk Pyszny ryc. 395.

Eryk Ejegod kr. 513, 528.

Eryk Hazenwot kr. 555, 564.

Eudoksia Rocisawówna o. Mieszka sy-

na Bolesawa miaego 486.

Eufemia siostra Bolesawa .Smiat. 473.

Eugeniusz III pap. 572—576, 585.

Ewermod bisk. raceburg. 631.

Eziko komes 334,

Ezon bisk. aldenburg. 508.

Farejcy 1. 53.

Finny 1. 53.

Fiony 1. 581.

Flamandy 1. 635.

Flandry 1. 524.

Flyns bajeczne boyszcze 527 przypisek.

Fociusz patryarcha 87.

Folkier kap. 569.

Folkmar komes 398.

Formoz bisk. 90.

Formoz pap. 142, 145.

Franki 1. 17, 21, 25, 34, 36, 41, 45, 49,

72. 139, 524-

Fredegar kronikarz 23 przyp., 24 przyp.

Froto kr. bajeczny 5, 6.

Fryderyk gr. 329.

Fryderyk komes 337.

Fryderyk rzadzca margrafstwa misznie.

377-

[ Fryderyk szatny Henryka II ces. 408.

Fryderyk pfalcgraf 579.

Fryderyk ar-bisk. magdeburg. 579, 592.

Fryderyk I Barbarossa 594—642.

Fryzy 1. Ii, 25, 41, 54. 571. 578.

Gallus kronikarz 451, 469, 483.

Gamma pan. 636.

Gauderik bisk. 90.

Gdeczanie 1. 458.

Gejtler pis. 184.

Gejza kr. 2og.

Gejza s. Beli 467, 463, 479.

Gerard bisk. ksanads. 460— i.

Gerlaw kap. 578.

Germanius bisk. 97.

Gero margr. w X w. 250, 254, 259—277.

Gero margr. w XI w, 379, 398.

Gero ar-bisk. magdeburg. 391, 398, 40I»

408.

Gerold bisk. aldenburg. 620—1, 624—6,

631.

Gertruda o. Henryka Pysznego 570.

Gertruda o. Konrada III ces. 589.

Gerwazy kanclerz 602.

Gizela o. Konrada II ces. 423, 460,

Giziler ar-bisk. magdeburg. 323, 329,

334. 340-

Gomacze pi. 34, 123, 161, 236, 240,

243.

Glumi gr. 46.

Gniewomir ks. 532.

Gniewosz ks 445,

Godszalk bisk. freizingen. 368.

Godszalk pos. frankski 30.

Gorazd kap. 91, I31, 133—4-

Gostoroys ks. 59.

Gotfryd kr. du. 37, 45.

Gotfryd rzadzca Nordalbingii 515.

Gotszalk ks. obodryc. 445, 500—509.

Gotszalk tómacz duski 648, 653.

Goty 1, 17.

Gozpert wódz 206,

Gozwin gr. 112.

Granca obywatel raald 654.

Grecy 1. 168.

Gregorianie = stronnicy Grzegorza VII

481. 485. 513-
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Grenlandy 1. 53.

Grot pis. 211.

Gry ks. 5'l>

Grygorowicz Wiktor pis. 181.

Grzegorz V pap. 305.

Grzegorz VII pap. 473, 475, 479, 485.

Guncelin brat Bolesawa Chr. 356, 363,

377.

Guncelin obywatel 383.

Guncelin z Hagen gr. 630, 632, 635,

637. 639, 641.

Giinter gr. 278.

Gwelfy ród 599.

Gwido kardyna 593.

Gylas dostojnik madjar. igj.

Hajk albo Hika wódz 254.

Hakon jarl 320.

Halegred prezbiter 338.

Hanno bisk. freizing. no.

Hanusz pis. 183 przyp.

Harald Hildetand kr. 7, 8.

Harald królewicz 45, 52.

Harald Blaatand kr. 316, 320.

Hartwig ar-bisk. breme. 586, 603, 624.

Hatto ar-bsk. moguncki 156, 287.

Hatuja o. Zigfryda s. Gerona 277.

Hebraje 1. 168.

Helena = Olga kna. ruska 288 przyp.

Helmold pis. 291, 295, 511, 563, 520,

631, 643.

Helgo kr. 4.

Hemming kr. 42, 45.

Hengiit wódz 11.

Henryk bisk. 100.

Henryk Ptasznik ces. 207, 222, 236,

238—248.

Henryk II ces. 356—418.

Henryk III ces. 439—453—464. 5i8.

Henryk IV ces. 299—491.

Henryk V ces. 492, 521— 526.

Henryk ks. bawar. 226.

Henryk Kótliwy ks. 320, 330.

Henryk gr. ojciec Titmara kronikarza

337.

Henryk komes 357.

Henryk Szweinfurtski ks. 363, 365.

Henryk margr austryac. 397.

Henryk z Ilburga margr. miszn. 471 przy-

pisek, 475.

Henryk Sandomirski ks. 567. 588, 6i6.

Henryk Pyszny ks, bawar. 568, 570, 599.

Henryk Lew ks. sas. 570— 581, 641 do

662.

Henryk z Badewide gr. 568— 570, 618.

Henryk s. Konrada III ces. 591.

Henryk Jasomirgott margr, austr. 599 do

601.

Henryk ze Skaten gr. 630, 634.

Henryk s. Gotszalka ks. 510, 513, 517,

534, 551—552.
Henryk = Zdik bisk. moraw. 580, 582.

Herman komendant 557.

Herman pfalcgraf 579.

Herman pan czeski 105,

Herman gr. 244.

Herman margr. misznie. 375, 392, 408.

Hermanrik bisk. 109.

Herule 1. 17.

Hidda siostra margr, Gerona 278.

Hieronim w. 176.

Hilferding pis, 211.

Killiward bisk. halbersztad. 287, 289, 329.

Hinkmar bisk. 72.

Hluni, Linai, Linones = Chelmianie 1. 55.

Hobolanie 1. 235, 340.

Hodika mniszka 323, 327.

Hodo I margr. wschód, w X w. 317,

319. 323, 329, 424-

Hodo II margr. wschód, w XI w. 424.

Hohensztaufy ród 559.

Hofler pis. 182, 187.

Hollendry 1. 571, 578, 58 r.

Holzaiy pi. 512, 516, 525, 578, 632, 637.

Hojer z Mansfeldu komes 559.

Honoriusz II pap. 541.

Hornon starosta 626.

Horsa wódz II.

Hoter kr. 4.

Hugo bisk. ycza. 289, 328.

Hundakar wódz 72.

Hunfalvy pis. 213 przyp.

Jadwingi 1. 271, 604.

Jagicz pis. 184, 192.

Jakób ze nina bisk. 588.
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Jaksa kopanicki ks. 595—597, 603.

Jan VIII pap. 108, 1 10, 1 12, 116, 121,

575-

Jan z Wenecyi pose 106. 116.

Jan IX pap. 147, 157. 300. 307.

Jan XII pap. 276.

Jan XIII pap. 296.

Jan ar-bisk. moraw. 150, 157, 307.

Jan bisk. wroclaw. 354.

Jan Warszowice 497.

Jan Szkot bisk. meklenburg. 508, 510.

Jarmerik kr. bajecz. 9.

Jaromir ks. czes. 358, 367, 378, 384,

353.

Jaromir ks. raski 654—656—6óo.

Jaiomir-Gebhard bisk. pras, 299, 301,

413 przyp., 464, 468, 475.

Jarosaw ks. kijowski 393, 409, 429,

430.

Jarowit istota mityczna 547.

Ibraim Ibn-Jakób podrónik X w. 360

przyp.

Jesse = Dewiuks kr. wgier. 316 przyp.

Igor ks. ruski 68.

Ingirda o. Rurika ks. ruskiego 68 przyp.

Innocenty II pap, 544.

Innocenty IV pap. 178.

Insigrinus bisk. regensb. 234.

Jordan bisk* pozna. 311, 313.

Islandy 1. 168.

Ismar kr. bajecz. 9.

Judyta o. Brzetyslawa I 427—8 przyp.,

454. 465.

Judyta o. Salomona wgiers. potem

'^Vadysawa Hermana polskiego 468,

487.

Judyta czeska o. Wadysawa Hermana

485, 486.

Judyta córka Bolesawa Krzywoustego

592-

Justynian ces. 17.

Juty 1. 3.

Juliusz Cezar 265.

Iwan kap. 550.

Izanrik s. margr. Aribo 125, 147.

Izasaw ks. kijowski 469, 472 przyp.

Izon ryc. 369.

Kaemell pis. 2i6.

Kalikst II pap. 538.

Kaajdowicz pis. 189.

Kanut kr. 419, 431, 446, 505, 644.

Kanut Laward kr. 528, 554— 5.

Kanut s. Henryka Gotszalkowicza 553.

Kanut s. Przysawa Nililotowicza 641

przyp., 48.

Kanut królewicz duski 581, 586, 625.

Kanzow pis. 563.

Karhan dostojnik madjarski 197.

Karol W. ces. 27—32, 33, 36.

Karol cesarzewicz 31, 35, 36.

Karol ysy kr. 68, 69.

Karol Otyty ces. 114, 124.

Karloman królewicz 69, 72, I o I.

Kaszuby 1. 318, 414, 529.

Kawary pi. 197.

Kazimirz I Odnowiciel kr. 433, 436, 453,

462—464.

Kazimirz ks. pomorski 616, 637, 647,

650—660.

Kenedeh wódz 198 przyp.

Kizo ryc. 337, 338.

Klemens w. pap. 78, 83.

Klemens III anti pap. 485.

Klemens VIII pap. 117.

Klemens kap. 91.

Klemens ucze . Metodego 134, 175.

Klemencyja o. Henryka Lwa 287, 619.

Klotariusz kr. 12, 18.

Knuba kr. duslci 242.

Kochan starosta Wrszowców 453.

Kocie! ks. 63, 69, 71, 88, 94, 96, 107,

112.

Kocilin wódz 51.

Koledycze pi. 54, 236, 278.

Koloman kr. 493.

Konrad I ces. 207, 2x9.

Konrad II ces. 418—448, 453—457.

Konrad III ces. 568.

Konrad Lotaryngski ks. 256.

Konrad Znojemski ks. 464, 467, 488,

588.

Konrad v. Plótzke margr. 560.

Konrad z Zaringen ks. 573, 581,

Konrad Wettiski marg. 579, 595.
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Konrad Pltonogi ks. lski 617,

Konstanty = Cyryl w. 77, 83, 85, 90

do 92, 165, 175, 306.

Konstanty Purpurorodny ces. 163, 169.

Konstanty VIII ces. 419.

Kopitar pis. 178, 180, 190.

Kopty 1. 118.

Korytkowski praat 311 przypisek, 313,

355 przyP-

Kowan pan czes. 22 r.

Kozma kronikarz 301, 454, 459 przyp.

Kradobert wódz 22.

Krak. ks. chrobac. 263.

Krek pis. 21 przyp.

Krescencius ks. milczaski 344.

Kruk ks. 511, 513, 569, 571.

Krzysztof s. Waldemara duskiego 638.

647, 660.

Kubanie pi. 20.

Kujawianie pi. 270.

Kunegunda o. Henryka II ces. 383.

Kunimund ks. 17, 19.

Kuroni, Kury 1. 4, 6, 504.

Lambert bisk. krakow. 308 pr^cyp.

Lambert s. Mieszka I 350.

Lanca kap. 468.

Laurenty ucze Metodego 134.

Lebedias wódz madjar. 193.

Lech ks. polski 265.

Lechici = Licikawiki pi. 273—4.

Lech czeski 34.

Lehel wódz madjar. 227 przyp.

Leon Ormianin ces. 153 przyp.

Leopold margr. austryja. 481, 289.

Leopold kap. rzebiarz 538, 543.

Lewenta s. Stefana I kr. wg. 459, 461.

Lewizo bisk. brandenburg. 425.

Liny, Linianie pi. 37, 42, 56, 523.

Litog ojciec Grancy obywatela 654.

Longobardy 1. 17, 19.

Lotar kr. 56— 7, 67.

Lotar ks. saski i cesarz 515, 524, 527,

534. 554—568.

Lotaryngi 1. 524.

Luba ks. 49.

Lubomir br. Niklota 633.

Lubuszanie 1. 40, 414.

Ludewit ks. uycki 48.

Ludewit ks. chorwac. 47, 48.

Ludmia kna. 86, 104, 114, 218, 221.

I Ludolf komes 398, 407.

Ludolf z Painy graf 630.

Ludolf burgraf brunwiks. 630.

Ludomira kna czes. 114.

Ludwik Pobony ces. 45, 48, 51, 55.

Ludwik Niemiecki 57, 63, 65, 69, 99,

114.

Ludwik Dzieci kr. 148, 160, 162, 219.

Ludwik VIII kr. franc. 573.

Luitar margr. 341.

Luitariusz gr. 337.

Luitbert ar-bisk. 105,

Luitolf s. Ottona I ces. 262.

Luitolf ryc. 375.

Luitpold margr. 146, 148, 162.

Lutyki pi. 123, 237, 259, 336, 342, 361,

370, 393, 406, 425, 433, 502, 517,

552.

czanie pi. 43.

amaski Wadimir pis. 213 przyp.

eczyczanie pi. 270.

ukowski praat 313 przyp.

uyczanie pi. 23, 26, 85, 123, 246, 272,

274, 409, 527.

Madalgaud gr. 64.

Madjary 1. 193, 203, 226, 243, 253, 307,

466.

Magnus Dobry kr. norweg. 505.

Magnus ks. saski 513—515.

Magnus kasztelan 489.

Magnus s. Nielsa króla 534, 555, 562.

Magorzata Burgundska io. Barbarossy

602.

Marchard starosta ziemi Wgrów 626.

Markon bisk. aldenburg. 291, 295.

Maslaw woj. 438, 456, 462.

Matylda kna 426 przyp.

Mazowszanie, Mazury pi. 270, 411.

Megingosz margr 126.

Meinwerk bisk. paderborn. 379.

Metody w. ar-bisk. morawski 73, 84,

gc*, 93, 99. 107. Ul. 165, 308.

Micha III ces. 78, 81, 83.

Micha zachlumski ks. 128.
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Wadysawa II ks. pols

^67, ;8o. 592,

Micha bisk. regensburg. 297.

Mieszko I ks. pols. 229, 271—338, 350.

Mieczysaw ks. obodrycki 323, 441—442.

Mieczysaw s. Mieszka I 350.

Mieczysaw II kr. 387, 390, 400, 418 do

436.

Mieczysaw s. Bolesawa miaego 483,

485—6.

Mieczysaw

6'i7.

Mieczysaw Stary ks, ^u/, 3<

616.

Mik kap. pogaski 587.

Miklosicz pis. 184, 190.

Mikoaj I pap. 87, 575.

Mikoaj z Raby mnich 178

Milczanie pi. 24. 123, 246, 336. 343> 4f'9-

Miiduch ks. 35.

Miogost ks. 49,

Mlada kna. czeska 296, 310, 312.

Mogianie p), 23.

Moimir I ks. moraw. 62, 64.

Moimir II ks. I43, 146.

Moislaw lech czeslu 105.

Morawianie 1. 20, 21, 24, 52, 61, 69, 72.

85, 160, 201. 427.

Mordwini 1. 193.

Mscisaw Tmutarakaski ks. 431.

Mciwoj ks. obodr. 279, 325, 329, 341,

508.

Mciwoj s. Henryka Gotszalkowicza 523.

Muntirair upan 113.

Mutina Wrszowiec 489, 494.

Nakun ks. obodryc. 257 przyp.

Naum kap. 91, 134.

Niels kr. duski 515, 525, 52S, C34,

554—556, 562.

Niemcy 1. 16, 57, 64, 104, 133 i w wielu

innych miejscacli.

Niezamys sowianin 373.

Nikot ks. obodr. 553, 556, 576—592,

618—628.

Nikot wnuk poprzedniego 636.

Nianie p. 278.

Niycy pi. 278.

Nordludy = Nordabingi 29—33, 515,

517, 636.

Normany 1. 28, J59, G9, 123— 128, i6q,

446, 504.

Norwegi . 5, 8, 53, 648.

Noryki pi. = Bawary 104, 136.

Nuradin sutan 572.

Obodryci 1. 10, 15, 26, 28, 30, 32, 37,

46, 55. 58, 69, 129, 145, 237, 292,

3.12, 410, 438, 502, 552, 631.

Obodryci AVschodni = Praedenecenti

pi. 48.

Ocerus burgraf 356, 367.

Oda o. Mieszka I 328, 350.

Oda o. Bolesawa Chr. 408.

Odin ist. mityczna 4. 53, 168.

Odon wódz 42.

Odylen dyn. polski 350.

Oaw kr. dus. 45.

Oleg ks. ruski 474.

Oldrzyk ks. czeski 358, 382, 384, 39O.

423. 432, 434, 453-

Oldrzyk ks. brneski 491.

Oldrzyk s. Sobiesawa I ks. 5q9, 602,

611.

Onodrag ks, obodr. 445.

Ordulf ks. saski 506, 500, 511.

Ormianie 1. 118, 168.

Ostjaki . 193.

Oltokar gr, 160.

Otton I ces. 208, 225, 248—280—320.

Otton II ces. 320—322—330.

Otton III ces. 304, 330, 337, 352. 355.

Otton br. Mieczysawa II 420, 433—436.

Otton ks. brneski 464, 467, 475.

Otton bisk. bamberg. 487, 538—544,

546—551.

Otton Czarny ks. czes. 493, 500.

Otton z Baesztadu gr. 527, 559.

Otton s. Albrechta Niedwiedzia 565,

594-

Otton ks. Olomuniecki 580, 588,

Otton z Witesbachu palatyn 603.

Pabo margr. 126.

Palacki Franciszek pis. 2 1 1.

Paschalis II pap. 526.

Pawe bisk. ankoski 109, 1 1 1.

Pawe starosta santocki 538— 540.

Pepin Herrstalski 11.
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Pepin s. Karola W. 97.

Pepin Krótki 25.

Permiaki 1. 193,

Petrusa o. Przybyslawa 564, 593.

Piast ks. 268.

Piasty ród 217, 268, 452, 456, 538, 612.

Pieczyniegi 1. 103, 195,

Piotr Weneta kr. 456.

Piotr towarzysz Bernarda missyonarza

537.

Pogodin pis. 183.

Polanie pi. 26, 263, 270, 308, 516

i w wielu innych miejscach.

Polacy w wielu miejscach.

Polabianie pi. 443, 516, 631.

Pomohanie pi. 21.

Pomorzanie pi. 411, 4T4, 451, 489. 502,

516, 529, 582.

Popiel ks. 265.

Popielowicze ród ksicy 266, 270,

Poppo margr, 123, 140.

Poppo bisk krakow. 354.

Poradniczanie pi. 21.

Porenut bo. pogan. 655.

Porewit bo. poga. 655.

Porina ks. 51,

Pribina ks. 62, 65, 69, 75.

Pribuwoj dyn. :5o.

Prokulfus bisk. krakows. 307 przyp.

Prohortus bisk. krakows. 307 przyp.

Prokop opat sazawski 187.

Prowe bo. pogaski 587.

Prusy 1. 474, 504, 529, 533, 581, 59i,

604, 616.

Przemysowcy ród ksicy 217, 232, 360^

452, 612.

Przybigniew = Udo ks. obodr. 445.

Przybór pan. 636.

Przybysaw ks. wagrski 553, 569, 620 do

621.

Przybysaw =s Henryk ks, braniborski

564, 594-

Przybysaw s, Nikota ks. 627-'630, 641.

Przybyslawa cór. Bolesawa Krzywouste-

go 563.

Pszysaw s. Nikota 629—638, 641^647.
Pszowanie pi. 222.

Tom m.

Race ks. raski 569.

Raczki pis. 183.

Radbod margr. 62,

Radbod ryc. I04,

Rado nauczyciel . Wojciecha 304.

Radogost ist. mitycz. 169, 481, 502, 510,

513, 518, 521, 643.

Radulf wódz 24.

Radym bisk. 305, 351, 354.

Radysaw Zlicki pan czes. 222, 223.

Ragnar Lodbrok kr. 10.

Rakusy pi. 20, 72.

Ramward bisk. miindes. 340.

Rany, Ranowie pi. 259, 438, 451, 502,

512, 525, 550, 582, 639, 643—662.
Ratary pi. 237, 252, 261, 280, 518.

Ratibor ks. obodr. 446, 505.

Ratibor ks. pomors. 563, 569. 583, 591.

Ratimir ks. chorwacki 63.

Ratolf gr. 106, 122,

Rawici potomki Wrszowców 495.

Regelinda cór. Bolesawa Chr. 364, 377

przyp.

Renbern bisk, koobrZegs. 357.

Reingold królewicz dus. 38,

Reinhard bisk. merzeburg. 579.

Reinhold gr. Tetmarsów 637.

Reinold ar-bisk, koloski 640.

Richar bisk. passaw. 151, 158, 30O.

Rigdag margr. misznie. 327, 329. 333.

Roberd Gwizkard ks, Apulii 481.

Rochel kap. pogaski 587,

Rorik kr. 4.

Rorik wiking 68, 69,

Rocistaw, Rastic ks. moraw. 63, 66, q9,

73, 76, 81, 94, 96—98, 102,

Rozamunda lvna. 19,

Rudolf gr. 104.

Rudolf anti król 480, 484, 513.

Rudolf mnich 572.

Rudolf bisk. halbersztads. 579.

Rudpert gf. 141,

Rugewit bo. sowiaski 655.

Rurik ks. ruski 68.

Rusini 1. 534, 566.

Rychbald prezbiter 96, 98.

Rykenza o. Lotara ces, 557, 570.
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kyksa cór. WaJyslawa II ks. pols. 614.

Ryksa 2o. Mieczysawa II pols. 420,

432, 437; 457.

Ryksa o. Wadysawa czes. 500.

Ryksa cór. Bolesawa Krzywoustego, o-
na Magnusa ks. duusk. 535.

Rzepicha, Rzepka o. Piasta 268.

Rzymianie 1. 168.

Sabba kap. 91, 135.

Saksoni, Sasi 1. 3, ii, 15, 17, 25, 37,

41, 45, luj, 239, 338, 472,488,515,

575. 637.

Salach gr. 63.

Salomon kr. wgier. 466, 468—473, 479.

Salome o. Bolesawa Krzywoustego 500.

Samo kr. sowiaski 21, 2 2, 24, 6 1.

Sarolta o. Aby kr. wgier. 459.

Scih = I?o komendant 383.

Semby = Prusy 1. 6.

Semil ks. 34.

Serby {.1. 20, 2i, 23, 26, 28, 48, 52, 55,

64, 72. 122, 236, 245, 294, 342, 409,

527; 596.

Sewer bisk. pras. 301. 455, 458, 468.

Sichar pos, 22.

Sieciech woj. 488—490, 530.

Sigbert kr. 18.

Sigfryd kr. du. 37.

Sigfryd ar-bisk. mogunck 480, 481.

Sighard opat 105,

Sigirda o. Eryka kr. 318 przyp.

Sigwaldi wiking 318.

Siward kr. bajecz. 9.

Skalk kr, sowian, bajeczny 4.

Skandynawi 1, 3, 53,

Skany 1. 581, 582,

Skarbimir woj. 499, 532.

Sawina o. Kruka ks. 514.

Slawitah dyn. 66.

Sawniki ród czes, 220, 229, 304, 358,

Sawomir ks. obodr. 41,

Sawomir k», moraw. 95, 103, 104.

lfjzanie pi. 23, 270, 309.

Slopan ryc. czes. 334.

Sowacy 1. 17, 85.

Sowecy 1, 184, 190, 191.

Sowianie 1. w wielu miejscach.

Supianie = Selpuli pi. 409, 41 j [>typ.

Smolanie pi. 37, 39, 40.

Sobiebor br. . Wojciecha 305, 351, 367.

Sobiesaw ks. br. Borzywoja II 493, 499

do 500, 559, 561, 588.

Sobiesaw II s. Sobiesawa I 599, 611,

612.

Soltan ks. niadjar. 204, 209,

Spitygniew lech czes. 105.

Spitygniew I ks. czes 144, 2l8, 219, 231.

Spitygniew II ks. czes. 453, 457, 464 do

466.

Spitygniew s. Borzywoja 599, 602.

Srezniewski Izmael pis. 181, 191 przy-

piski.

Stanisaw Szczepanowski bisk. 483.

Stefan VI pap. 132.

Stefan = Wajc kr. wgier. 302, 419, 422,

429, 432, 436.

Stefan II kr. weg. 559.

Stodoranie 1. 237, 240, 517, 523.

Stojgniew ks. lutycki 260—261.

Stojgniew pos. pols. 392.

Strachkwas mnich 303, 3.05.

Straketer bohatyr mitycz. 6.

Strumiko kr. bajecz. 5.

Stryjkowski kronikarz 177 przyp.

Sturmary 1. 510, 512, 637.

Suchawik starosta sowian. 348 przyp.

Susly pi. 72, 122, 123, 278.

Swantawa o. Wralystawa II czes. 467

487.

Swantewit ist. mitycz. 169, 546, 543— 654.

Swantobor ks. pomór. 530, 532.

Swantopetk s, Henryka Gotszalkowicza

553.

Swein wiking 318,

Swein kr. du. 581, 586, 622, 625, 644.

Swein bisk. arhuzski 655.

Swewy 1. 23.

wiatosaw lech czes. 105,

.Swiatoslaw ks, kijów. 478.

wiatyboj ks. moraw. bajecz. 1 43 przyp.

witopek I ks. moraw. 72, 8r, 94, 102,

104, 106, 115, 129, 209.

witopek II s. poprzedniego 144, 147.

witopek ks. czes. 492, 493, 497.
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witopek ks. pomorski 533.

witopek ks. moraw. 580.

Symeon car bógar. 183, 185.

Sylwester II pap. 352, 354,

Syrita o. Gotszalka ks. 506, 528.

Szafarzyk Pawe pis. 179—189, 210.

Szczecinianie pi. 540, 549, 583, 644.

Szlecer pis. 189.

Szwaby 1. 25, 72.

Szwedzi 1. 4, 8.

Szyszman = Semisisna pos. 117, 120.

Tadi ryc. 375.

Tadil ryc. 375.

Tagino ar-bisk. magdeburg. 375, 378, 381.

Tajlor pis. 184.

Takulf dux 64, 67, 106, 123.

Tankmar s. Ottona I ces. 251—252.

Teodor chagan awarski 33.

Teodora z Konirienów 601.

Teodoryk komes 390.

Teodozy II ces. 97.

Teofania o. Ottona II ces. 332, 336.

Teotmar ar-bisk. salcburg. 114, 151, 160,

162.

Tetislaw ks. raski 638, 639, 647, 654,

655.

Tetmar kap. 585.

Tetmarsy I. 512.

Teutoni 1. 14 iw wielu innych miej-

scach.

Thiebern ryc. 369.

Tiadryk komes z Ilburga 408.

Tiadryk magr. pónocny 258, 323, 329,

330.

Tiberius ces. rzymski 2.

Thiethard diakon 338.

Tiddag bisk. prazs. 305, 368.

Titmar wódz 241, 262.

Titmar margr. 278, 424.

Titmar bisk. brandenbur. 285, 289.

Titmar bisk. merzeburg. kronikarz 310,

319. 328, 349 przyp-. 375-

Titmar komendant misznie. 356.

Toksun ks. wgier. 209 przyp.

Trajan ces, 75.

Transalbingi = Nordalbingi 1. Jy^,

Trebowanie pi. 413 przyp.

Trygaw bo, pogaski 541.

Tudon bisk. hawelberg. 289.

Tugomir ks. 240, 254.

Tuma pan czes. 22 1.

Tungo ks. 50.

Tuni opat 398,

Turcy = Madjary I. 160, 163.

Turizend ks. 17.

Turyngi 1. 105.

Tuto bisk. regensb. 151, 234 przyp.

Ubbo czarownik saski 5.

Udalryk gr. 158.

Udo bisk. hawelberg. 283.

Udo gr. 337.

Udo margr. pónoc. 522.

Udo s. poprzedniego 522—523.

Ueker-Wale 1. 14.

Unger bisk. pozna. 313, 354 przyp.

Unwan ar-bisk. Hamburg. 442.

Upir Lichy pop w XI w. 187 przyp.

Urban II pap. 487.

Uspienski Porfiry archimandryta 181.

Uto bisk. freizinge. 162.

Wacek wódz czes. 494, 497.

Wacaw w. ks. czes. 221— 225, 231, 233,

241, 308.

Wacaw ks. czes. 566—611.

Wagio ryc. czes. 332.

Wago bisk. aldenburg. 323.

Wgry pi. 15, 16, 279, 292, 442, 552,

631, 643.

Walce = AY^ilze olbrzym 6.

Waldemar s. Henryka obodryckiego 525,

644.

Waldemar kr. duski 615, 625, 641.

Waldo bisk. freizing. 151.

AYalgierz bohatyr bajecz. 267.

Wanda kna bajecz. 264.

Wandali 1. 3.

Wany = Windy, Sowianie 168.

Wartysaw ks. pomór. 530, 534, 538 do

563.

Wartysaw s. Nikota 627—636.

Waragi 1. 270, 288 przyp.. 316, 393, 594.

Warny pi. 512 przyp., 516.

Wgry 1. 137, 139, I43, 148, 153, 203,

422.
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Welety 1. u— 13, 28-29, 11, V-, 5^.

^l<^, 241.

AVclfy ród bawar. 559.

Wendy 1. 3.

Wendelboer 1. 3.

Wenelin ::= Huca pis. 180.

Werinhar komes 387.

Werner bisk. monastyr. 579.

Werner gr, 596.

Westfale 1. 571. 578.

Wezilo kap, 125.

Wibald opat korbejs. i, 580, 583, 603

priypisek, 604.

W^ibert bisk. raweski = Klemens III

pap. 481.

Wicelin bisk. 557, 572, 587.

Wiching bisk. nilraski 119, 121, 132,

141, 150.

Wicbman krewny Ottona I ces. 257, 261,

273-280.

Wichman ar-bisk. magdeburg. 595, 603,

640,

Widred komes 399.

Wigger gr. 278.

Wigger bisk. brandeburg. 580.

Wikbert gr, 278.

Wikbert bisk. merzburg. 294.

Wikingi jomsburscy 316, 318.

Wiktor III pap. 487.

Wilczan ks obodr. 29, 30.

Wilhelm ar-bisk mogunc. 287.

Wilhelm margr turyngs. 466.

Wilhelm z Weimar -Orlamiinde margr.

misznie. 471 przyp.

Wilhelm gr. austryacki 98, 102, 125, 141.

Wilhelm komes 401.

Wilhelm rzadzca Starej Marki 517.

Wilibord ar-bisk, 11.

Wilk ks. sowian. 484 przyp.

Wilki = Wilcy pi. 7.

Wiliegiziusz ar-bisk, mogunc. 301, 303.

Wiltuni, Wiltunici 1. 12.

Wincenty kronikarz pol. XIII w. 9.

Wind kr. bajecz. 6,

Windy 1. 7,

Wiprecht z Groicz komes 484, 497.

Wiprecht II s. poprzedniego 498, 526.

Wisaw ks, 267.

Wisna bohatyrka 8.

Wiszniewski pis. 180.

Wit opat 187.

Witorad pan czes, 66,

Witykind wódz saski 28, 37,

Wityslaw lech czes, 105.

Wizo obywatel 383.

Wkrany pi. 245, 256, 530.

Wladybój s. Dubrawki 358—359.

Wadysaw , kr, wegier, 468, 479.

Wadysaw Herman kr, pol, 485, 529,

Wadysaw I ks, czes, 498- 500, 576,

Wadysaw II kr, czes. 588, 590—62.

Wadysaw II ks. pols, wygnaniec 566,

569, 588—607, 610.

Wadimir ks, ruski 474.

Woguy 1. 193.

Wojciech bisk. pomór. 538, 543, 546,

583.

Wojciech w., aaposto polski 302—305,

351, 456, 529,

Wojsawa o. Przybysawa Nikotowicza

634.

Wolfgang w. bisk, regensb, 297, 298.

Wolinianie 1. 280, 504, 506, 537, 540,

549.

Wolkold bisk. misznie. 303, 333.

Wolkmar bisk, hawelberg. 326.

Wooch 1. 193.

Wostokow pisarz. 189.

Wotjaki 1. 193.

Wracen bisk. moraw. 301,

Wratysaw I ks. czes. 144, 218, 220,

230, 233.

Wratysaw II 301, 464, 467—488.

Wratysaw ks. brneski 580, 588.

Wrszowcy ród czes. 3o4, 358, 498.

Wyszewit ks. wilicki 128, 163.

Yibius Sequester pisarz 23.

Zachariasz bisk, sebeski 151, 162,

Zbigniew brat Bolesawa Krzywoustego

489-497, 500-532,

Zbysawa kna, ruska o, Boka, Krzy-

woustego 500 przyp,

Zelandy 1. 581.

Ziemowit ks. pol. 369,
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Ziemiomyst ks. pols. 27 r.

Zigfryd legct cesarski 244, 246, 250.

Zjgfryd s. maigr. Gerona 255, 276.

Zigfryd gr. Walbeku 317.

Zigfryd ojciec kronikarza Titmara 329.

Zigfryd gr. wuj Titmara 337,

Zigfryd komes 402.

Zigfryd zaprzaniec 424—425.

Zuest kaszelan ces. 428 przyp.

Zwenko ks. obodr. 553.

Zwentibald s. Arnulfa cesarza t42

,
Zyrjanie 1. 193.

I

arowianie 1. 409.

elenta onierz 326.

I

elibor ks. wagrski 279,

elislaw wódz pols. 492,

ydzi 1. 573.

yrmuny pi. 278.

ytycy pi. 278.

IL

Nazwy miejscowe, podziaów politycznych, administracyjnych i kociel-

nych, klasztorów chrzeciaskich, wity pogaskich, grodów, zamków,

warowni, gór, rzek, jezior i t. d.

SKRÓCENIA: ar-bisk. = arcybiskupstwo; bis. = biskupstwo; b. = bioto;

d = dopyw; eh. = chram pogaski; gr. = gród; J, = jezioro; kr. =
kraj; f(l. = klasztor; ko, = koció; m. = miasto; nior. = morze;

O. = osada; oiln. = odnoga; okol. = okolica; prz, = przesmyk;

p, W. = pówysep; r. = rzeka; st. = strumie; sc, = cieka; u. =
uroczysko; w. = wyspa; z. = zatoka; zani., = zamek; i. = upa.

Adorna = Eder d, Fuldy 14.

Adyga r. 609.

Agrimeson = Agrów, Wgrów miedza

571. 578.

Agrimisvindil = Stocksee j. 15.

Aista r. 73.

Akwisgran m. 32, 33, 47.

Alberg g. 554.

Aldenburg patrz Starogard wagrski.

Altenburg m. 589.

Alara = Aller r. 28, 41, 43, 339.

Alpy góry 365, 478.

Alemannia kr. 206.

Alsen w. 641 przyp.. 48.

Altsztad m. 387, 401.

Alzacyja kr. 142, 207.

Amerthal zam. 363.

Ammerland kr. 637.

Anglia kr. Il, 506, 5C3.

Ania = Enns r. 146, 149, 204, 208,

21 6, 227, 297.

Ankona m. 611.

Arb = Raba w. 177, 178,

Arcybiskupstwo Sowiaskie 229 = to

samo co ar-bisk. Morawskie.

Ardeny góry 24, 33.

Aribone r. 62.

Arkona gr. 516, 520, 564, 644—660.

Arneburg w. patrz Harneburg.

Atelkuzu kr. 194, 195.

Athos = Chalcedoski p. w. 77.

Augsburg m. 208.

Austrazija kr. 24.

Austryja kr. 126, 481, 601.

Awentyska góra 303.

Babenberg = Bamberg m. 365, 401, 448,

542, 551-

Babimost = Bomst m. 606 przyp.
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Badentlut miejsce 39.

Bagnica r. obodrycka 571.

Batyckie mor. i, 2, 28, 360, 505, 563,

569.

Bakaski p. w. 185.

Banat kr, 195.

Bania o. 283.

Bardengau okol. 29, 440, 510.

Bardenwik m. 30, 557, 568.

Bart gr, 645.

Basentelo m. 325.

Batawija kr. I2, 14.

Bawaryja kr. 16, 25, 170, 104, 206, 226,

265, 322, 348, 480, 573. 600.

Boga r. 14.

Belt prz. 9, 622, 644.

Belxa = Biaa Ziemia okol. 329 przyp.

Bez gr. 429.

Berat m. albaskie 135.

Bernforde m. 626.

Bezanson m. 478 przyp.

Biaa Ziemia okol. 244, 253, 362. 484

przyp.

Biaogard gr. nad Parsanta 530, 532.

Biaogóra gr. nad ab 378, 382, 405.

Biaogród = Alba-Regia m. wgiers.

204, 461, 468.

Biay Halsztrow = Elster r. 356, 484.

Biber d. Renu 14.

Biclini gr. 244.

Biegrad m. serbskie 134.

Bieskow gr. 369.

Biskupstwo Pannoskie io8, 113.

„ Krakowskie 150, 188, 354.

„ Wrocawskie 188, 35.

„ Koobrzegskie 354, 477, 529.

„ Poznaskie 297, 311, 313,

354.

„ Misznieskie 286, 289, 348.

„ Merzeburgskie 286, 289, 323,

365.

„ yczaskie 287, 289, 328,

348.

„ Praskie 74, 232—284, 296,

4«3-

„ Oomunieckie 301.

„ Nitraskie 119, 150.

Biskupstwo Aldcnburgbkie 28b, 290, 297,

586, 623.

,,
Meklenburgskie 586, 623.

„ Zwierzyskie (Raceburgskie)

586, 623.

„ Brandenburgskie 285, 289,

412.

„ Kruszwickie 426 (Kujawskie)

477 przyp.

„ Woliskie S43.

„ Hawelbergskie 283, 284.

Salcburgskie 62, 73, 74, 97,

154.

„ Regensburgskie 73, 230, 297.

„ Passawskie 73, 98, 154.

„ Ilyryjskie 97.

Batneskie ksistwo 65, 69, 74.

Batno = Mosburg gr. 63, 98, 145.

Blatno j. 62, 88, 157, I99, 214.

Boto gr. 283.

Bonie = Plun gr. wagrski 512, 537,

570.

Bonie okol. 284.

Boskie j. 571, 578.

Bobra r. 335, 353 przypiski, 370.

Boda r. 244, 253, 289.

Bodrycy o. 285.

Boicenburg gr. 581.

Bokeldenburg gr. 445.

Bolesaw Stary gr, 222, 524, 228,

Bógaryja kr. 85, 134.

Borki las 283.

Borkowa o. 345.

Boruz gr. 366.

Bosna r. 113.

Boow o. 324, 443.

Braclitaha r. 14.

Branibor = Brandenburg gr. 240, 254,

282, 326, 337, 347. 445. 522, 593,

596, 603.

Briiwale miejsce 8.

Bregalnica r. 85.

Brdo = Warta zam. 489.

Bremberg m. 64.

Bremen m. 60, 207, 281, 568, 641,

Brenta r, 148.

Breszczia m. 609,
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firno m, 464, 4^1.

Brunwik m. 632, 638, 640.

Brytantja kr. 2, il.

Brze gr. nad Bugiem 407.

Brzetysawa m. 162 przyp.

Brzewnow klasz. 304.

Budec gr. 231, 308.

Budin = Buda m. 199.

Budyszyn gr. 36, 343, 355, 368, 376,

380, 394, 408, 423, 428, 475, 525.

602.

Bug r. 128, 270, 272, 299.

Buków, Bukowiec =: Lubeka m. 572

przyp.

Burg gr. 285.

Burgundija kr. 24, ^or, 453.

Busink gr. 397, 416 przyp.

Bytom gr. dolno-lski 495, 603, 617.

Bytom gr. pomorski 552.

C'edno = Cidini gr, 317, 319.

Cerkwicka paralija 605 przyp.

Cesarstwo Rzymsko-Niemieckie 360 i w
innych miejscach.

Cheb okol. 65, 297.

Chlumc m. 559.

Chcrsones taurycki m. 78, 181 przyp.

Ciani o. 382 przyp., 395. 416.

Citta-Castellana m. 355 przyp,

Chorutaskie ksistwo 321 przyp.

Chorwaty kr, czes, 224,

Chrobackie ziemie 128.

Chrobacija kr. 186, 271, 299, 358.

Chrudim m. 463.

Chyyn gr. 535, 553.

Cieszyn m. 617.

Cirnin silva o. polska w Czechach 456.

Cisa r. 190, 195. 461, 467, 468.

Compiegne zam. francuz. 46.

Connoburg = Konow gr. 39.

Cydlina r, 499. ,

Cymbryjski p. w. 2, 7.

Cypr w. 528.

Cyryn g. 364.

Cyzns m. 80.

Czarny Halsztrow r. 243, 388, 402, 409,

413.

Czartów gr, 36, 58, 285,

Czechy kr. 34—37, 74, 186, I7, ig^,

302, 321, 385, 403, 423, 450, 494,

612.

Czepel w, 197.

Czernica r. 353 przyp.

Czertoryje o. 172.

Czerwisk kr. 271.

Czic7ani o. 408, 416.

Czongrad m. 197, 204,

Dabin war, 576, 577 przyp., 58 r, 585,

627.

Dalmacija kr. 177,

Damborzyce o. 85.

Danewirke przekopy graniczne 320 przy-

pisek, 647.

Dania kr, 3, 9, 47, 320, 563, 586, 622,

645.

Darguska ziemia 571, 578.

De-Dope miejsce 576 przyp.

Delbada r. 47.

Deryczewo o. 443.

Diedosze , 350, 397.

Diówal m, bólgar, 135.

Diwenow prz. 536.

Dniepr r. 360, 475.

Dniestr r. 194.

Dobenin o. 468.

Dobra kia, 634, 642.

Dobrohora = Halle m. 36.

Dobroug gr. 369, 416.

Doleskie jez. 26 r.

Domailice o. 22.

Domitz o. 40.

Donin m. 475.

Dosza r, 260 przyp.

Doszany okol. 283,

Dragowicy o. 283.

Drawa r. 49, 126, 128.

Dremblik boto 253.

Drewlany kr. 362,

Droga Jaromirowa 457.

Dre gr. 530.

Dudlebskie hrabstwo iI2, 126.

Dudeipa kr, 71,

Dunaj r, ii, 63, 70, io|, 134, i|9, I90,

194. 295, 352, 358, 427, 460, 576,

Durzysko = Turyngija kr. 23—25, 38<
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Dyjii 1. i6i, 219.

Dyle r. 138.

Dymin gr. 291, 546, 552, 580, 583, 637,

639, 649.

Dziewin gr. rooraw. 71.

Dwina r. 504.

Egdora = Ejder r. 39, 42, 45, 68, 291,

420, 528; 639.

Eisenburgski komitat 34 przyp.

Eldena r. 284.

Enns r. patrz ni.N
Ennsburg ni. 149

Eresburg m. 252.

Erfurt m. 64.

Ertenburg = Artlenburg m. 553, 624.

Europa 32, 352, 374, 403, 419, 572.

Ezesfeld = Ilzehoe gr. 41, 46, 58.

Ezesesfeldburg o. 52.

Faldera m. 569.

Falster w. 513, 623.

Farfa ka. 352 przyp.

Fiska zat. 504.

Fionia w. 9, 623, 625,

Flandrija kr. 40, 53, 570, 630.

Flarheim m. 481.

Forheim m. 64, 106, 112, 137, 480.

Francija kr. 12, 33, 36, 51, 322, 572,

576.

Frankfurt m. 48, 62, 137, 573.

Frankonija kr. 206, 353, 348 przyp.

Frydrychowska droga 289.

Fryzija kr. 12, 41, 570, 637, 641.

Fulda r. 14.

Fulda ki. 206.

Galicz = Gacf iti. wgiers. 479, 480

przyp.

Gallia kr. 2, 33 przyp., 40.

Gard gr. ras. 647.

Gardc gr. pomór. 541.

Glimiry o. 285.

Gdask gr. 351, 529.

Gdecz gr. 455.

Genciskie mosty 494.

Genewara okol. 34.

Germanija kr. 33 przyp., 40, 11 1, 163,

206 i w welu innych miejscach.

Cfernrode ki. 277.

Gerstuiigen m. 473.

Gogów gr. 379, 403, 475, 496, 531, 603.

Gloniacze . 332, 364,

Gniezno gr. 268, 270, 313, 351, 455,

538, 55t.

Góra gr. 647,

Gotenburg m. 522, 563.

Gutzkow = Gucków gr. 547.

Grabów gr. 285.

Grabowa r. 2.

Gradec nad Opaw 428, 467, 468.

Gran m. patrz Ostryhom

Gród = grodziszcze uyckie 346,

Grodek = Spremberg m. 413.

Grody Czerwieskie 431, 451,

Grona gr. 240.

Grozwin okol. 284, 565.

Grunzviti pagus 73.

Gubin gr. 369.

Gunz r. 34 przyp.

Gwozdek gr. 475.

Haimburg m. 34, 460.

Hainwald o. 86.

Hamburg m. 40, 53, 57, 28 1, 327, 510,

570.

Halberszlad m. 556 przyp., 561.

Halle m. 36, 546, 603.

Halsztad m. 64.

Halszlrow = Elster r. 294.

Hanierstein zam. 499.

Harc = Smoliny góry 34, 250, 512.

Harnaburg = Arneburg war. 340, 373,

385.

Hassegau okol. 243, 244.

Hawelberg = Hobolin gr. 282, 326, 522,

546, 560.

Hebesheim ro. 253.

Hedczany, Hedeczko = Gdeczany o. cze-

ska 456.

Heilangau okol. 243.

Helmana r, 289.

Hiekengrund okol. 14.

Hildesheim m. 339, 562.

Hilleslewe klasz. 341.

Hlopetyn o. 455.

Hobola = Hawel r. 237, 240, 342, 517.

561, 597.
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Hobolany piowincija, ziemia 284.

Hochbuki gr. 42, 44, 57.

Hollandija kr. 2, 13, 570.

Holsztynija kr. 33.

Horna o. 13.

Horsta o. 13.

Hron = Gran r. 63, 202, 427.

Hudna o. 13.

Hunna o. 13.

Hustopce = Auspitz o. 85,

Hwernafeldo miejsce 35.

Jana r. 4CO.

Jaryn o. 379.

Jasmund p, w. 564, 647.

Jawornik góra lska 86, 306.

Jerozolima m. 508.

Jerozolimskie królestwo 572.

Jeziory gr. 284.

Ilmenawa r. 342.

Ilwa = Halbau o. 353. 416.

Iowo gr. 627, 635, 641, 649.

Inn r. 126, 162.

Imgelheim m. 50.

Ingolsztad m. 51.

Jomsburg warów. 316 przyp., 505.

Istryja kr. 473 przyp.

Italia kr. 17, 46.

Itzehoe gr. 445 patrz Ezesfeld.

Jutlandija kr. 5, 7, 68, 504, 507, 623,

625.

Jutrobóg gr. 375, 385, 596.

Kadane = Kanburg o. 34.

Kalabrija kr. 325.

Kalisz gr. 314.

Kaiwe klasz. 328.

Kama r. 193.

Kamie gr. pomór. 539, 660.

Kamieniec zam. lski 489, 492.

Kamienica r. serbs. 140.

Kamjenki o. 346.

Kania = Knesaha r. 71, 112.

Kanosa zam. 478, 480.

Karpaty góry 2, 62, i6r, 165, 359.

Karyntija kr. 70,99, 104, 127,321 przy-

pisek, 480.

Kayna zam, 589.

Kaza m. 183.

Tom III.

Kijów m. 187, 412, 479.

Kil m. 528,

Kinzig r. 14.

Kadzko . i m. 475, 489, 566.

Klodno gr. pomór. 542.

Koburg m. 457.

Kode = Kotten m. 572.

Kokarescem gr. 758.

Kolonia m. 573.

Koobrzeg gr. 531, 532, 542.

Kolubar r. 113.

Komierowskie jez. 580.

Konghela m. 563.

Kniezno gr. patrz Gniezno.

Konigshain = Królewski gaj, góra 80,

344-

Kónigstedten gr. 126.

Konstantynopol m. 4I9.

Konstantynopolitaski patryarchat 97.

Kopnik = Kopanica gr. 597.

Korbeja m, 244,

Korenica gr, 653, 654, 655,

Kos w. 658 przyp. 36.

Kosziska góra 344.

Koszyce m. 494 przyp.

Kotiny o. 283.

Kozinesburg = Kiezigesburg gr. 54.

Kraków gr. polski 128, 150, 263, 272

przypisek, 307, 351, 455, 486, 567,

605.

Kraków w rónych stron, gr, 264 przyp.

Kraina hrabstwo 63.

Krepina r, 622.

Kremona m. 626, 632.

Kristow w. 660.

Krosno gr. 370, 394, 396.

Kruszcowe góry 457, 493.

Kruszno gr. 363.

Kruszwica gr. 270, 426, 489, 490, 592.

Kryszkow o. 606, 613.

Kuba r. 126, 427.

Kucyn gr. 443, 630, 635.

Kulpa r. 127.

Kutna-Hora 491.

Kuzalina = Hagerstorp o. 572, 578, 585.

Kwedlinburg m. 230, 319, 331, 333, 343,

361, 440, 463.

43 a
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Kwja/. = Queisse r. 335 przyp.

KwilecUa parafia 605 przyp.

Ijahn r. 14.

Laland w. 623. 625.

Laiulskrona gr. 67.

eba r. 2.

Lebedia kr. 193.

Lech r. 208, 226, 348 przyp.

Lenigo m. 14.

Leopoldsberg m. 601.

Lepica o. 13.

Lenicza o. 494 przyp.'

j

Leszanie okol. 565.

Leszycy okol. 283.

Lewy-hradec gr. 115, 231, $02, 308.

Libica gr. 305.

Libinia r. 455.

Lieps dawniej Libiz w. 577 przyp.

Limburg m. 14.

Limanowa góra 344.

Liny okol. 284.

Lip okol. 14.

Lippe r. 14.

Lipsk o. 54, 551.

Lipówka o. 85.

Liszka o. 369, 403, 443.

Litawa r. 460, 605.

Litomirzycki kraj 34.

Liubini civitas 374.

Lombardija kr. 148, 365.

Lotaryngija kr. 68, 207, 392.

Lowen m. 138.

Lubeka m.- 516, 553, 557, 569, 571, 619,

624, 627,

Lubelska ziemia 567.

Lubin gr. 265, 369, 54 1.

Lubin góra 343.

Lubiana m. 264 przyp.

Lubusz gr. 265.

Lubusza o. 243, 381, 383.

Lubuszska ziemia 272, 451, 567,

Ludiny o. 283.

Luneburg m. 251, 511, 568, 587, 619.

Lutomyl gr. 115.

Lutylenburg gr. 553, 571.

aba r. i, 13, 15, 27, 28, 31, 43, 55,

243, 339. 375. 395. 380, 635.

I

J^czyn gr. 43, 241, 507, 500.

I

czyca gr. 314.

;

Luyce kr. 272, 285, 315 przyp., 334.

:' 336, 372, 394> 474, 559-

l^uycka marka 278 przyp.

ysa góra = Kahlenberg 74.

Macedonija kr. 134, 184.

Magdeburg gr. 36, 249, 293, 364, 395,

546, 561, 576, 607, 641-.

Malachow gr. 580, 630, 636.

Maachowskie jez. 580.

Mailberg m. 485.

Malicy o. 243.

Malin o. 491.

Maliski okrg 283.

*

Mansfeld 25. 44-

Marienburg = Kobylicy o. 283.

Marka Stara patrz Stara Marka.

Marka Poudniowa 64.

Marka Pónocna 64, 251, 278 przypisek,

557. 560.

Marka Wschodnia (Oriens) loG, 127, 138.

145, 162, 601.

Marka wschodnia (saska) 251.

Matra góra 190.

Mautern m. 147.

Mazowsze kr. 438, 451, 567.

Mec m. 24.

Mediolan m. 609, 610, 626, 632.

Meklenburg m. 323, 327, 507, 627, 634,

641.

Melk m, 601.

Meminlewo gr. 320.

Men = Mohai r. 141, 312, 362.

Merzeburg m. 239, 244, 250, 380, 434,

561.

Metropolia remska 97, 98, 113.

„ Magdeburgska 286, 290, 313,

355-

„ Hamburgska 281.

„ Gnienieska 313, 354.

„ Morawska 114, 119, 229.

„ Lundska 550, 562.

Midzyrzecz opactwo 371.

Midzyrzecz gr. pomorski 529.

Micyrecz = Midzyrzecz okol. za Odra

284, 565.
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Milczaska ziemia = Milsko 290, 355.

365, 376, 435. 475-

Milkuny o. 283.

Minden m. 30.

Mintga prowincija 284.

Mirkvidi silva = Erzgebirge 366.

Mittenwalde == Chudowina gr. 598 przyp.

Missaha = Meissau r. 26.

Miszno gr. 139, 243, 330, 333—343. 34^.

353. 355, 363, 400, 470.

Mnichów p. w. 647.

Módla = Mulda r. 65, 67, 246, 290,

327. 383. 406, 475-

Mogilno o, 332, 364.

Moguncija m. 24, 301, 351, 491, 486,

573-

Mokranicy gr. 285.

Moraczany ziemia 284, 374.

Morawa r. 161, 219, 400.

Morawija kr. 61, 71, 74, 85, 95, 106,

129, 186, 301, 358, 488.

Morycy o. 443.

Morycy okol. 283.

Moryckie jez. 535, 546.

Morze Marmora 80,

Morze Kaskie 284.

Moskwa m. 179, 183.

Mozel r. 457.

Mundborg warów. 339,

Miinsterdorf o. 52.

Muore silva 299 przyp.

Mura r. 126.

Muakow = Muskau m. 399, 413.

Jfako gr. nad Noteci 530—533.

Naklo inne gr. pomorski 542.

Nardina o. 13.

Nardina r. 73.

Neustria kr. 24.

Nezenna o. 324

Nida r. 14.

Nidder dopyw 14.

Nidzica r. 128.

Niekuriny o. 283,

Nieletycy oiio). 284.

Niemcy kr. 57, 59, 138 i w wielu in-

nych miejscach.

Niemcza gr. uycki 315 przyp., 335 przyp.

Niemcza gr. lski 403-405, 416, 538.

Nisa r. uycka 315 i 335 przypiski, 348,

416.

Nitra = Nitrawa gr. 62, 74, 202, 307.

Nitrasko kr. 72, 74 129.

Niany . 290, 332, 366.

Niówce i. 369.

Nizin o. 443.

Nizin . 526.

Nordalbingija kr. 41, 54, 57, 69, 237,

327, 445. 512, 516, 568, 647.

Nordturyngija kr. 244, 253, 318.

Norwegija kr. 651.

Note = Nieciecza r. 286 przyp., 529,

530.

Nowograd m. wegier. 204.

Ochryda m. 134.

Ochrydzkie jez. 135.

Odense m. 641 przyp. 48.

Odra r. polska 2, 63, 124, 221, 254, 272,

314. 335. 370. 399. 470. 488, 530,

569, 591, 603, 616, 636.

Odra r. chorwacka 127.

Olimp góra 77.

Oomuniec gr. 464, 611.

Omuntesburg m. 138.

Opawa r. 428, 467, 617.

Ora r. 15, 27, 43, 289.

Orbaha r. 14.

Orheim o. 26.

Orla 415 przyp., 457, 484 przyp.

Orlawa = Erlaf r. 208.

Ostarzalz = Morze "Wschodnie, Batyc-

kie 39.

Ostrona gr. 648.

Ostryhom = Gran m. 303, 429, 461.

Oswetimany o. 86.

Ottingen m. 146.

Owakra =; Oker r. 27, 43, 339.

Pad r. 148.

Paderborn m. 14, 45.

Palestyna kr. 572, 574.

Paliti = Pólden m. 355 przyp., 422.

Pannonia kr. 17, 19, 72, 95, 97, 106,

127, 144, 186.

Parsanta r. 2, 502, 529.

Pary m. 322.

43* a
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Passow 111. i(), i^i.

Palerno o. 355 l'i/y|),

Pcfjawa 111. 551.

Peszt m. 190.

Petersburg ni. 179.

Piechowo o. 285.

Piena r. 29, 60, 291, 339, 525. 535, 546,

Ó36, 647, 048-

Pilica r. 272, 314.

Pilzno m. 321.

Piryc gr. 539.

Plisa r. 294.

Plun patrz Bonia,

Pocisie kr. 19.

Podesal o. 283.

Pod leszcz gr. 284.

Poel = Pole w. 629.

Polska kr. 6, 186, 263, 273, 306, 347,

351. 370, 450, 485. 597. 607.

Polichron monastyr 80.

Pólcznica d. Czarnego Halsztrowa 382

przyp., 409.

Pomorze batyckie kr. 295, 351, 451,

529, S62, 568, 618, 650.

Pozna m. 314, 371, 538, 605.

Praga m. 179, 182. 217, 222, 225, 305,

360, 367 przypisek, 455, 486, 606

przyp.

Precepiny o. 283.

Presburg m. 162, 460, 494.

Pricerwy o. 284.

Prignic-mark 564.

Prusy kr. 351, 529.

Przeclawa war. 517, 522.

Przybice o. 85.

Przybu = Przewóz m, nad Nisa 416

i przyp.

Psie pole o. 498.

PLacze o, 344.

Puszta -Szer = Pustocha 197.

<Jueisse patrz Kwja.
Ouetz = Kóthen m. 54.

Kaba r. 34, 62 przyp., 126, 429, 460.

Rabnica r. 74, 460, 462.

Rabuny o. 283.

Racibórz gr. lski 492.

Racibórz gr. poabski 507, 510, 557, 624.

Kadi miejsce 244.

Radnica r. lob, 362, 480.

Raffelsztedten m. 160.

Rakownicki kraj 34.

Raksa r. 260,

Rakusy = Raabs m. 86.

Rakusy kr, 17, 25, 61, 72, 104, 359,

491.

Rana = Riigen w. 2, 525, 562, 564,

641, 643—662.

Raniberg mogia 516.

Rarog = Rerik m. 38, 39.

Ratara gr. 326 przyp., 510.

Rawenna m. 287.

Rega r. 2.

Regen = Rzena r. 146,

Regensburg = Ratysbona m. 64, 71, 74,

102, 105, 136, 157, 218, 353, 576,

601.

Reidgotia kr. 7, 10.

Ren r, 14,

Rieczany okol, 284,

Rippen m. 536.

Risbach m. 151,

Robole o. 283.

Roclilice gr, 376,

Rochowe okol, 565.

Rokiczany m, 499.

Rokitnica r, 2, 455,

Ro r. 431.

Roskilde m, 622—623,

Rozmok o. 283.

Roztoki gr, 641,

Rugiland lir. 17 = Ruzia, Rugia 42U

przyp,, 435, 480 przyp.

Ru kr. 187, 314, 435 przyp., 462, 465,

472, 479, 482, 534, 566.

Rzym m. 87, 89, 108, 117, 330, 341,

352, 476, 484, 526, 590, 611.

Saksonija kr. 71, 137, 206, 421, 568,

600, 641.

Sala r. pannoska 63, 98.

Sala o. 98.

Salawarski zam. 98.

Saka r. 289.

Salcburgskie ar-biskupstwo 62, 73, 74, 97.

Salcwcdel m. 559.
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Salfeld m. 457.

Salzaha r. 14 przyp.

Sambia kr. 351, 431.

Sandomirska ziemia 567.

Santok gr. 531.

Sarwar gr. 33.

Sawa r. 49, 126, 127, 3 1 6.

Sazawski klasz. 187.

Sec = Stenz o. 382 przyp.

Sciciani m. 381, 402.

Segedyn m. 197.

Selpuli z, 289 przyp.

Seltz m. 33.

Serbia nadabska 16, 244, 246, 327, 343,

411.

Serbiszcze . 284, 5S9.

Serbiszcze gr. 375.

Sigeberg warów. 557, 569, 570, 078,

586.

Sinlandija kr. 45,

Sinus Slavicus 535 przyp.

Skania kr. 556, 644.

Skahningen = Schóningen o. 26, 28.

Skandynawia kr. 4, 14.

Sklancisworde o. 295.

lsk kr. 221, 229, 334, 352, 358, 413,

451, 462, 488, 560, 568, 615, 617,

Slawenburg = Ylaerdingen m. 12.

Slawia kr. 12.

Slavia = Fryzija 13.

lza r. 336 przyp.

Sowaczyzna kr. 186, 189, 219, 227, 358,

427, 480.

Slup gr. 638.

Supia = Schlibe r. 315 przyp., 335.

miowe pole 514, 530.

niene góry 499.

Sochaczew m. 511 przyp.

Solawa r. 33, 34, 55, 244, 289, 327, 425,

457-

Solu = Tesalonika m. 77, 85,

Spandow = Spandau gr. 597.

Spira m. 573.

Spi kr. 493, 494 przyp.

Spraza, Spiraza r. 62, 74.

Sprewja r. 345, 368.

Sprewjany . 284.

Stara Marka 44, 340.

Starogard gr. pomorski 538.

Starogard wagrski 327, 507, 514, 557,

571, 586, 620, 626, 660.

Stedirenburg m. 253.

Steinaha r. 14.

Stodorany = Stodory kr. 569.

Stop gr. nad Piena 563.

Storków gr. 369.

Strachów o. 367 przyp., 611.

Strasburg m. 573.

Strela gr. 355, 357, 364, 376, 399.

Strumina r. 284.

Strydom m. 178.

Stryj r. 128.

Strzaa = Stralzund gr. 536, 648, bbo,

Styr = Sturia, Stor r. 41, 46.

Styr r. woyska 128, 299.

Sucha okol. 565, 593.

Sueta o. 13.

Susie okol. 571, 578.

Swale r. 569, 578.

Swantina r. 2.

Swantinefeld miejsce 571, 578.

Swantow o. 657.

Swentana = Swinden teraz Bornhówed

miejsce 31.

wietly - kraniec war. 257.

wina r, 316 przyp., 660.

Swiniany = Schweinitz o. 382 przyp.

Switawa o. 85.

Syrmia = rem m. = Mitrowica 97,

128.

Szczecin gr. 530, 540, 549.

Szkocija kr. 508.

Szkudycze . 366.

Szleja r. 2, 10, 15, 506, 528, 623.

Szleztorp = Szlejska osada 39, 510, 528.

Szlezwik kr. 68, 504, 506, 554.

Szlezwikska marka 420.

Szumawy góry 457.

Szwabia kr. 206.

Szwabengau okol. 244.

Szwajcarija kr" 207.

Szwartawa d. Trawny 571.

Szwecija kr. 53, 563.

Szweinfurt m, 365,
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Taili nioiUcs = góry liiliy 299 \ni.y\i.

Tauryda kr. 78.

Tcsaloiiika = Solu lu. 77, 85.

Telerowskie jezioro 661,

Tclin gr. 221.

Tituok r. 48.

Tobol r. 193.

Tongera r. 328.

Torysa r. 128.

Trajectum = Yiltaburg m. 12.

Transilvania kr. 195 przyp., 200.

Traungau okol. l6u. ,'

Trawemiinde zatoka kolo Lubeki 619.

Trawna r. obodrycka 2, 324, 537, 569,

571, 577, 621.

Trawna = Traun r. w Austryi 160 przy-

pisek.

Treisma r. 73 przyp.

Trenczyn gr. 468.

Tribur = Trir m. 136, 288, 573.

Trutnow m. 500.

Trydent m. 179.

Trzeboe okol. 648, 661.

Trzemeszno =: Strzemeszno m. 313, 316.

Tubingen m. 177.

Tugar r. 479 przyp.

Tulln m. 70, 126.

Turcija kr. 180.

Turholt klasz. 53.

Turyngia kr. 18, 2u, 71, 123, ibi, 206,

312, 327, 362, 443.

Turyngska marka 64, 446.

Turyngskie góry 551.

Tyniec gr. 267.

Uhricice o, 85.

Ujcie gr. 532, 534, 538.

Unstrut r. 15, 43, 289, 522.

Ural r. 193.

Utina gr. 578.

Utrecht = Traiectum m. 12, 570.

Utiska ziemia 571.

Uznoim w. 2, 316 przyp., 502, 530, 649.

Uznoim gr. 535, S46.

"Waendelfolkhaeret o. 3.

Waendlesysael o. 3.

Wag r. 128, 202, 299 przyp.

Wag prowincia 299 pxzyp.

Wgrów zieuiia 554, 509, 571, 576, 579,

620, 642.

Walcharia o. 13.

Waldaha o. 35.

Waleshuzen o. 289.

Walislewo m. 241.

Walsum o. 13 przyp.

Wanaheim = ojczyzna Window 169.

Wanclow okol. 284.

Warmenawa r. 14.

Warnawa r. 2, 627, 629, 646.

Warszawa m. 179.

Warta r. 124, 186, 275, 276 i przyp.,

315.

Wawel góra 263.

Welfelsholz m. 526.

Weligard obodr. 257 przyp., 627.

Weligrad moraw. 72, 84, 98, Il4, 13 1,

186, 307.

Wena, Welnau o. 52.

Wendeldyk o. 13.

Wendil-Scaga przyldek 3.

Wendsysel o. 623.

Werden m. 28, 41, 57.

Werle m. 253, 281.

Werleslewo m. 373.

Werona m. 313, 316, 330, 480, 609.

Weschniz r. 14.

Westfalia kr. 570.

Wezera r. 30, 41.

Wgierskie pastwo 279, 419, 422, 45U

do 464, 484, 600.

Wide ra. 601.

Wielica gr. 134, 181.

Wielka Morawa kr. 129, 144, 163, 372.

Wielkopolska kr. 567.

Wiera r. 14.

Wierchokrajcy o. 283.

Wierzbno — Werben gr. 373, 446.

Wigmodia kr. 33.

Wilcesburg m. 14.

Wiltaburg m. U, 12, 13.

Wilta = Witle w. 13.

Wiltsaeten kr. 11.

Wiltsween m. 13.

Wiltun kr. U.

AViltunschire kr, n.
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Wilzenburg m. 14.

Wilzenberg m. 14.

Winaebiorahaertt o, 322.

Winda = Unstrut r. 16.

Windlandia kr. 10.

Windskie mor. 2.

Wiper r. 14.

Wicburg m. 104, 6(tJ.

Wismar o. 38.

Wisa r. I, 2, 23, 63, 124, 186, 307,

438. 529.

Wisy = Wilica gr. 127, 128, i;o, 267,

307, 566.

Wispe o. 13.

Witora gr. 67.

Witów p. w. 647, 651.

Witlingau okol 244.

Wkranów ziemia 284, 568.

Wiochy kr. 148, 155, 325, 390. 484,

609.

Wtodzimirskie ksistwo 366.

Wltawa r. 105, 115.

Wochenica r. 627.

Wodeniec o. 13.

Wogastisburg = Domailice m. 22.

Wojerece = Hoyerswerda m. 344. 399,

403-

AVolegoszcz gr. 525, 547, 632, 638, 641,

646—649.

W^olin gr. 263 przyp
, 505, 532, 537,

540.

Wolin w. 2, 502, 514. 530.

Woga r. 193.

Worle gr. 553, 627, 62q, 632.

Worms m. 142, 573.

Wostroe okol. 284.

Wrocaw = Wratyslaw gr. 221, 405,

489, 497. 538.

Wujezd o. 345.

Wunsidelsko kr. 123.

Wurciny gr. 406.

. Wustrow = Ostrów, gr. 44 przyj .

I

Wysoczany o. 455.

I

Wysokie gr. 383.

I

Wyszawa = Fischa r, 422.

Wyszegrad czeski 115, 367, 498.

Wyszegrad nad Wis. 533.

Wyszomirska zat. 582.

Wyszomir = Wismar gr. 38.

Ylaerdingen = Slavenbuvg gr. t2.

Zachluma r. 128.

I

Zagost kr. 410.

' Zalesie patrz Transilwania 195.

Zbeczno gr. 591.

Zelandija w. 513, 623, 625.

Zgorzelec gr. 67, 306, 419 przyp., 473.

Ziemczycy okol. 283.

Ziemia wita 590, 598.

' Zy-Komorow= Senftenlierg gr. 344, 413.

' Znoim gr. 464.

Zribenz = Sclirenz o. 3S2.

Ztir = Styr r. woyska 128.

Zudar miejsce 647.

Zwenka okol. 348 przyp.

Zwierzyn gr. 624, 627. 638, 642.

I

Zwizrzyskie jez. 576 przyp.

Zwoa o. 13.

aga gr. 416 przyp., 617.

arosice o. 85.

arowjanów ziemia 376.

arów okol. 399.

atec gr. 367, 490, 500.

atecki kr. 34.

elazna brama na Dunaju ig^.

icze =: Seitscheri o. 382 przyp.

Zidow o. 35.

ycz = Zeitz gr. 353.

ytawa gr. 416 przyp.

ytomir gr. czeski 222.
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III.

RZECZY.
Abecenarium Bugar icum, reko-

pism w XI w. pisany 178.

Bellum gu eratum = wojna wypo-

wiedziana 454.

Bellum furtiv\m = napad niespo-

dziewany 454.

Bukwa =r deska do pisania 171.

Buk war, buk wic a = alfabet sowia-
ski 171.

Caminata = domus, palatium, dom
z kominem 356 przypisek.

Commonitorium = instrukcija papie-

a Stefana VI posowi do Niemiec

biskupowi Dominikowi, tudzie ksi-

om Janowi i Stefanowi, wyprawio-

nym do ksicia morawskiego wi-
topeka 133.

Credo = skad apostolski przy mszy

piewany 117.

Czrty i rezy = kreski i rzezy, staroyt-

ne znaki pimienne sowiaskie 171,

Danina. Oswobodzenie przez króla Da-

goberta (r. 632) Sasów od daniny

królowi Franków 500 krów rocznie,

za przyrzeczenie mu pomocy prze-

ciw Sowianom 24.

Deski bukowe = do pisania 173 — 4.

Edelingi = szlachetnie urodzeni u Sak-

sonów 56.

Filioque = dogmat do skadu apostol-

skiego dodany w r. 589, s. 117.

Friingi = waciciele ziemscy u Sak-

sonów 56.

Futork = alfabet runiczny 168.

Gau ^ wo, gmina, okolica 239.

Gau-grafy, burg-grafy, burg-woj-

ty = urzdnicy sascy w wiekach

rednich 247, 411 przyp.

Glagoica = pismo sowiaskie 174,

176.

j

Glagolita Closianus ;:= staroytny

rkopism glagolicki z biblioteki hra-

biego Cloza 180.

Grafika sowiaska, staroytna
167, 169.

Hring = obóz awarski 20.

Kasztelani = castellani w Czechach

i w Polsce 414 przyp.

Kirylica, Cyrylica, pismo sowia-
skie 174, 177.

Knieyce = synowie knieziów, pani-

cze na wyspie Ranie i przylegem

Pomorzu 267.

Knzie := ludzie godni, szlachta 266, 267.

Koncylium toledaskie roku 589,

Kukesburger = stranicy bram i przed-

mie grodów, wiednicy 247, 35;,

377. 400.

asi = u Saksonów stan suebny 56.

Legendy = ywoty . Cyryla i Me-

todego 78—80.

Legiony otrów merzeburgskich

240, 246.

Liturgia sowiaska, wprowadzona

przez . Metodego, aprobowana przez

papiey Adryana II i Jana VIII

s. 89— 121, zabroniona przez Stefa-

na VI 132.

Podania polskie o napadach na Da-

nij 9.

Pojedynek Sowian z Danami 5,

Pojedynki Sowian z Saksami 15,447.

Pokrewiestwo Bolesawa Chrobrego

z Guncelinem 363 przyp.

Psaterz Magorzaty, staroytny po-

mnik jzyka polskiego 188.

Runy skandynawskie 168.

Seniorat w rodzie Przemysowców 464,

490—491.
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Sól Morawianie od Bólgarów kupowali i

127—140.

Stanica, chorgiew Swantewita arko-

skiego 652.

Stellinga = zwizek ludów pod sztan-

darami Lotara, brata króla Ludwika

Niemieckiego 57.

Strela, posagowe miasto Regelindy,

córki Bolesawa Chrobrego 364 przy-

pisek.

witopetrze = danina przyrzeczona

przez Bolesawa Chrobrego kocio-

owi . Piotra w Rzymie 389 i przj-

pisek

Towarzystwo braci Roskildskich
622—623.

Trybut czeski królowi niemieckiemu

r. 928, s. 222 i przyp., s. 223, r. 950,

s. 226.

Trybut polski Czechom za lsk 463,

488, 490, 602, 608.

Wenda-Runir = pismo sowiaskie

169.

Wiednicy patrz Kulcesburger.

Wierch = ksi 267 przyp.

Wikingi Jomsburgscy = druyna

normaska, osiada w Jomsburgu w
pobliu Wolina 54, 68, 316 i przy-

pisek, 338, 505.

Wykopalisko jarociskie 360 przyp.

upa ni w uycach 415.

44



OMYKI.

w Tomie Il-gim.

Wytoczono: Poprawi:

Stronica 105 wiersz 9 do r. Innu Jo r. Orlawy (Erlaf).

„ 180 „ 2 od Biaej Ziemi cd Starej MarU^

Stronica

W Tomie Ill-cim.

Wytoczono : Poprawi:

34 wiersz 3 przyp 24 na zachód od Wied nia na wschód od AViednia

96 ,, 2 „ 58 lica . lika

377 „ 3 n 9 Rogelinda . . . . Regelinda

412 T> 23 Ekharda II . . . . Ekharda I

473 n 4 n 66 Polo . Pola

477 » 9--10 Jaro-slawow . . . Iza-sawowi,

505 8 król wgierski . król norwegski

588 „ 7 Sobiesawa II . . . Sobiesawa I

588 » 14 po Sobiesawie U . po Sobiesawie I

672 T 47 3
Herrslalski . . . Heristalski

-*|<w.^
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